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 نأكل # 0 كاظم ف يصب اعنف اا يل 2
 ىف

 مهدننضو [١ ضال
 ل0

 م/ يحج )4

 © 119 الأ 1111 ه1 غال
 3ق >8 51 8786712

 قلوعأزر هزررعر» لج ل5عءطاأ1أ قلل "ل15

 طعروت1586ععاط عم

01> 

 12 م1[لدجعان1[آ:141 ططحظ1 01151,
 ]درنو[عوومر» هج 0ع 1عقصتعا1ةءطعص اندولك عنوأأةغ ان 81ععاقان

 لا

 موهعا ةعازمعات> 006'1 !8[10عع56ا2[

21> 

 171. 51 زرددعذ <15 طر عالل هدم ياللا 111 <زف © لذ © 3*,
 ه0 عما [ءلطعرد» طعم عع ممععصضاقس 015 ءطعض كرانذ عان علت

 حرر 0عع اننا عضوأغقغأ طعأم21

 0 11 7-02 و د ا
 2 ءطصغوم "دس 2

 060 نعاعغ طلأ 1غ ةصأعا1 ءطعس ذ ءاياأ [( ان

 1 057 ج3 رج نجا 0 تناول 259 27000970851 قاحلة قش: 32 لن: عيت 172771 تيجو عج هموت مص

 1[ :ءدآ] هنو 1849 ,

 ط © 2 1" عجم 1 خ42 8115

 ا عا



 1 يي دج 7 1 «كتسيش“ا

 آرعارجت عر عملطتءاعأ طغت اآ[11. ال0 ععاب, 5وطس.
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 2 0للنذكللا 21 "1
 الزئنع - 2ةقزلعمغع» 0ع ققادأغ أ ةءطعد» © ءوعالو طظمكأ ذص 12ةنعتق ب

 [.0[عوومع ع5 قةعدطأتأوءطعسم دص عرج (00116عع 0ع عدصعع ا

 0ع 1عةدنئانعطع» ك5مععزداوءطساع ةنع لنع !عطعسلعن
 مم ععما1ة د ل15ءاطعم» ى5معد عع, 0. 8,

0 2 

 أد ا[ ةيعطصتصع نمل اآندصلعطدعط عتأ

 ع6 510 10 1

77 011 

 هةعامعسل 5 عطانا ءا*

 كاكللا !! ا ل
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 ع 7

 6 ا 1 ملا
 3 3 001060 جامو فص! "ايدج مارا مح 01 ا 3 ا 0 جلا 000 م ”زرإ 5 دا 000

 0 اقاوو 11 ا ا يمر ادم 0 0 1 ا ذه رول ويدل. دما وول م87 ولا
 خم : 1 قف 0

 2 2 7 ا : 1 هيا سون

 0 1 5 1 / 0 1 4 , , ا 8

 0 7 رس 1017 ا هيد لارا

  : 2و ١ 2 8

 ا اا ل ا



 1 2 11 | ن8 1

 1 متطعتنو ج15 1ع ه25ه[عاعو 18غ 14561

 1دصل ددح طصلع ععاعمرجتس عمر 3ع 77عوعم

 0ع جمقعطعات ءطعسر لسسععط هوطلععاعطع 7 5ع

 هممعا 7ءمومةودءماعم طقموع ؟1ع1عع ا ةعطخع

 ءماطقلغ هع لعموم ؟عدتعع» و هلق اعط عععععط-

 معغ طقاأعز نصل 55ه دجتعل دتعط عم 1عقأ

 0عو 151” هعاعوو متعطغو 516 عدن 610[12 685م

 دان5وعوماعمم اةاهطق ع1 م(1همق - 2عوهم ءعغ ةمع
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 اعهتصسلنعأغو مسع ءامعمرو ه5مه0ععص همعط 219أ

 8ةملع ههوعققط» مهم 06 هاقمعاع عم عمم

 ععمت ةعانععم ؟نلاعم. ًلزعد5 هددع ةعططللأ-

 عمر ةوعطعتءطغو طعقمسل عمو نع لع طلعععم

 كنطعءمأا ع

 آرعم "1'ءرغ 016وعو ظوصلعفور 0لعط زم

 لعرد طدط] ءطغةءطعصم دعط]دمف5دع لات ءآطقانق

 [عطاغو طهطع ةعط هته كعص ©60(طقتةءطعم

 مملة ءطعأغعم ل6. 917 دنصأ 918 عم120111-

 دسصعر ن0 طعأ 0ءعوووص 8ءمعاعطأوعتسع مهعأل

 عع ةعجعماتمءطعص ئسفعمطع لتع ذص لعدد

 آنك مع جات 9. ظوصلع هتكععمأءال عم

 6مصلمةنمع [ءةاععطملاعص. دع لثع ةص 0ع

 . طوصقسءطعتلا تول كعط ١ عماماعا ]خود 77ءموع

 ةاسام هلغر سس هنعطغ ؟ةالذزع اآنمصتعانتع

 هءاطعو تصل كيزمم]هدعق هن ععطعمو لاتععأ)
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 داةاععمم طظصغاعطستسععط» تاتق ]626122 56ع-

 لموعاعغوم» "1'ءدعاع 1عقطقمع ععيدفعاطا 562

 [دوعا طقطع زعط طتععتم ة؟هط] ءطعصع همعأط جت

 عدتعر هلآ دب 161 ععاطقس. طلع 11 ءنوتنق-

 عواطف رمد [1[8' ةيلععم عع ةعوطت ىءطعص ١1'0ه]1لعة-

 از(ةرداختع طقخغأ نطععطحتتماو 114 016 2ءاغعص

 لعاج6 همعط ةتصلر ءهلصع ةعطخل ءمتعع ةغءعاس

 اسمع. ادعم والعم تسغع» ةعلمعم 1انعدعم

 ذأ منعطأ ل ءعمععو ؟عاعطعم عع [عمصصسسع 11-

 معمل ءاقه 0ع دممط قسمت علفخصتق ءطعسم 5ماهعط-

 ععامطرم عم ةعزغ 256311 لوطعطسس 0ع( عد طلق

 دانك لعد كوأ] جتتقع عود عةدعصو لصق عاتتقتالعأو

 لس عط(معوءعطغ نصل طعععطععطعو طقغز ق8 زقأ

 لع 50م لتعدوم ظعوطعتمعام» ؟ةضمعطقسقلطخاع

 "1ا”سسسسس ءام] جنم عع وعندهم عدتتق5ءعلسو ءأه

 نهقطقءعاطوع ؟عزغع5 علل متغ ءلسعا 55-

 ىتسسءرلعم 1نل1ع معسبف» 1طدسعأط عاطل 8
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 ك0 ماتظر 3111 1ع ءاصعل 5ءازاغ ل16 6( عقعامع

 ءزمع عممزوذءةمطحلاعم اكضهاتلعو 5؟ءاعطع طعت

 1ءطقصسل1طدسع لعق ؟1ع11ع1عطغ صتتع نر عغ2غ نصل

 125 فةسكلقل1:ععمص ه0عم انمطءاءوسصساع» 01

 عمقووأم 8عءطسأودستلع عزا ععطاعاأاعغو ةحتك 0ع

 هملععم كءزغأعغ ل1ئغ ةقصأم»0ءعمصوععم 0ع طلع-

 همرعو عاعطع ةطع ظدمعط ملغ تمم عط] ءطقع

 ن0 آ17نءائعمعطتتعأا»" ؟ءموؤءطعم 5؟ه]114دم: 11

 ةوآ]1 ممدصو زم 01636 6ءوععممةامع طاصعتسم

 ععدانوا]غو هلك ةعاطق6 ةعطخةمصلكعملو هاعاق

 لنزع عععطغو اط116 ءاعم# 8مقاعتع 86-

 ْ ليئئد دس 1[؟دطعتسععم دماتكسءعس طلعع »معط

 ردوصعطعو 1طنهصلعع] جحسكطعءا] عمز جس 15؟عدتقع

 هود لمعأك 06 ال مععامع ةعلصع جءااكك علت ععم

 1عمدصاأمتقسع جاستن 119ههذأوطع 0عق ةمنهعطم

 ازغط ؟؟ةملعا  ءطعس نصل 11ةوانعطعم ءضطعطءد

 بماله. 1)ةطعع طقلاع ةءط عوق متن 15
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 منعطتوع هءعلطمغطءوءطعةصلكتسور دعمس ةعط

 ررزرع [لمعءرو(ةصمل] 1 ءطعقو ةمصقأ ةطعع انصح

 ممملقعط 6 ععم جدتك لع 11دصلمعءطعتلا طعتطع-

 طدلغعو» طقطع. آلم هم]11غع ةزعط حجتتعط و

 وبمرعوسص زعط دتعطغ 75عت11عو لل1عق5 تصل

 قعمعو قلوعمس جدبص ظكصلع جلق تنضطق]لاطقت

 ركل عزوعم : طصتلطو 50 15[ ع5 )عج( نسل

 ط1 عرعر مدعامعد 80 م]اععمقر زن علعم1 2115 7 1-

 01 ممم( ل1 ءطععو تصاعع ععطص لسصاععا» ؟(عءآ]-

 1مم هععطق ةعطغع نع اطتنسكأت عع طرا ععهاست ع

 جت[ طعككوطتنخعغو دلك هللآع جعطص متع دتعطتت

 ه06م 1عمتوعم آ1زغج نصل (©1ع]ع ور ة20ع5-

 ل1( “© در طقطعطم

 قةسعأال 08, 10 06م لمص نطل[ ععطق

 ؟ه!1زعمرصتسعم لعسالتعط زذهار طقأفاع ؟1عاعق

 لممءط ععتمعم ةدعططتلاو مءوعاععءاطا نسل
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 عاعزءط1ةردتع ععيسوعطع 1؟ءنلعم طاقةمصع :

 حطعمع ةذعط 011غ قعود اطبعوعم ةدعط 1ع

 انمءعءعوعاس ةعوزعاع ءزاعم نصل 5ءطخومساءان ع عم

 1عو معسمععم هممدعطع هصل ةءطعلاععطءدسنعأاق

 ممم طععم , هصل 11عوو لهطعع لثع ععاععمع

 ةعا ءعرتع لع (0ءطمععدجطتع نصل (2ةطتتاتق

 ]ع همسع ءصتعع دلالات ةأوعلعم ةسماكانعطقع

 ننال

 زرزع 1[ممقططمو ؟هص لكعص الآكدصمع ةتنف

 [8دعلج0م صل ةعلسعسم 8180ءاطعم رو 85. 0

 ةطزو 444, طهأغ ةعطمص آك0هءعوعأاعم» ده

 عمزمعرع ةجوطت_سءطعم» (نطععمأ(مصهاتطتع 8. 2

 طرق 27 هتف معز ةملععم 9 دعا1لع ععععطعط

 1ع 8ئأ] زقهأ لم ععلعقةسعأغع»ع تصل ل1

 مةمروعطع ةعءطسلععععءطغز عوق تضل قطعت

 متعطغ هطمفع 1ماعععووم ةعيمر 016 35 عا معك
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 ["نءعوصعم زعمعم 1اىممقطلسمعمزو ءزمع دصتغ عج

 ىمدعطل ةعدزوعم فةميسسغط لع دمقتععال هن

 عرنعا ءاعأت عمم

 [دءع اةلوعطاأعوع مد 8ءععتعطأات عدمعءم

 اسد 9. ظحملع طعاسللا [دهأ لدتععطقتتف عا

 1عرو عاعطع زذعاط هكوع مدعط ءامعطت 00عام

 جعاكعزعم عع ممتع ؟51ضعوععصلعم لععأ "1" ءدعاع

 ععوعطعمسرو ةذص 0عمعصم زعط ةهطعع طعك 1ع

 0ءءطم](غءع طعتكموع ١ ءعا[عددومتصععم مهعات

 لعد طعزقعس ةملععم 00ع» لعدد لعتاأع» هلق

 مفاطتع ءعلعدممغ طقطع. المع ه5. 195 هل. 4

 دزعاعم دللع لععأ اهجوز - ىوطعسءطعتساتعط

 هاد ةلغمو 1علهعتممقدععوعطغعمسمز 0هق تعط

 معو اهوبأ, عوطغ اعاهع هسف 8. 243 2. 8

000 

 قةسددععل عدت ةذصل زنط 9. ظوصالع 8. 5

 2#. 6 طقصأع#» سانلا ههعاط 0عم ©0هغطهتقعطعم
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 1[1دملقءطسصلاأ ددصسصقاطتععم7؟عأ5ع 101ععصلع

 11 همغع عم طمطت ءطغقءطعم ةقطقعطعتلا ةتتق-

 ععاوهدع» 1ه.0لعم : اي ىنيطعأ راما لاقو

 غابصلا لاقف ىراج غابص», ةسعاط 01غ ةععمد

 (5ةءطع ةسوكعذطع طقغ ةهص 01 ءوءع 5(ءالع:

 غابص اي ىنطعا ىرا عايض اي راما لاقو

 غابصلا لاقف ىرات

 1[زءع طلع» نضل 08 1125:011][ع0121212

 قةطلستعاع لتولي( ةءطع» ظسصعاعو طعقممع

 0625 065 ب ذه نيزر ميرمو نيدلاو ربزوو

 ن1 025 ةططععءعطعم ءقمجعاسعا" 8سصعأع و

 نزع 0عو ءامعم هه عم طعتلعم 1عاجأعم

 1١ فقلعتو 8. 277 ل. 4, ةزم0 آن ءطعاذأةصلعو

 ل16 ةزعطو جيسقأ] طعز صتعطغ دتعطل 7

 معمعس "!طرمعصرو هسعاط لسمععاط 01غ ععقةقأع

 مومرعقلع متعطغ ؟ءعصعتلعم ]1دقدعمو انططلع

 ععمو جطقعع اعلمعم» 0عع ؟كمموعطع ءاصلععءال-
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 رت دههمسعد ' اكسص لن ععد ةهدتكطقلاءعر» 00عم 111:ع-

 ؟نطدنعم اعةصص ع

 [ركممت ءكالتعاط لعع ذص لعد 17021011

 ست 9. ظوصلعور 8. 15 نمل 16, 1ع818ع-

 ة(نث]]غعج» 8ءلعتضكتسع ع5 ندع معءط - جطوطتع

 ةهءطو» شيدكأو شيدك , ءىاوسطع ةعط هلتقو

 مدعااعةعانعط دسك لتع ؟ةالتنع ءعماقعط ع10ع50ع

 ت(غئع]1 ع 01ءعوع5 ظحصلعور 58. 274 7 192

 طلصتاتك؟؟عادعط. آلآذغ ةععماتقءعاطلع فةسععدطع

 ا”وغ ةستعط لح لعص ريا[ ةالوعط““ لع كذ نك

 معاصا عزا ها طراعطع طعهعتنتعأ نصل ءةسعص ةعاأ

 . جره طتععطعمو ةطعع لنزع كمماطع0ع ةعطختتةع

 هطعدملعم ىرزسصسوع» 5ءطقكطمءلع “ ( شبك )

 حض لعوووص هاغعا1ع ععدعاسأب

 ارعامجتعو لعص 12. 5ءعمأام

 221 عزا مه © ال5 © 21.



 0 ا 4 يي : 6
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 4 1و 312

 1 '” م
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 017م
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 كا ىلا :ء 507 م ع <
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 ملو
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 1 أ“
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 1 ا
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 مْ مد

 1 ارز

 أ رو
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 ع ا
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 500 ١

 حغانكا

 جئانكأ

 هغانكأ

 فلأ

 نانجو

050 
 ىف اه

 ,كنبتساف
 -_و 7 ١

 0 اصمم

 ةهئاننكأ

20-0 

 ةخلبللا

 دخانك

 هغانك

 فلالا

 نأدجو
 م وأ

 1 لإ

 يعلو
 نافياضتم

5-1 

 2 كينسأو

21 

 ريق
 ةهفانك

 هل تملاقو





 رشاعلا دلخلا اكلكدد 1
 ا

 ١ ان وجو مساج ردد باك ونت

 نأ فصاوملا نيز عم رورسم ةياكح

 0 ةيراذؤلا ميرم عم ىلع نيدلأاأ روذ خباكح

 نإ خبكرفلا ةهناجوزو خميشلا خياكد

 0 دقيراجو ىدادغيلا للجرلا ةياكح

 عد , رمق أودأو رهص أوبأ خدباكد

 طالغالا ضعب ميحصت
 جييتكمص طاغ راطس خدك قدم

 3 ىم ! 2

 داحكاب داحأ | 0

 حوز اذع حو راذه 1 0

 دقعلا لقعلاأ ٌ مأ

 املظننم اناتم 7 4

 كدنييو كفو 1 1



 ا

 تادوعسلا دل ترادو اغا هناك ىقبو ةدعو

 رشاعلا دلجملا من

 0 ال ا شلل يس د يا نوعي

 مولا معذو ىلوا ام ىلع دلل كيدلاو

 وح هيرو للرب. نو



 مهيديا نم سرخ ال كتنيدم نيغايض

 نوفرعي الو نآاولالا هذه نم ايش نوغبصي

 تذقدص دق كللا هل لاقف اريجأ الو املعم

 كبيطعأو ةغيبصم كل جقفأ انأ ىكلو كلذ

 نيغابصلا عيمج نم كيلع امو ًالامسر

 باب ىلع هتقنش كيلع ضرغعأ ىم مللكو

 عم ىضمأ هل لاقو انبلاب رما مث دناكد

 خنيدلا ىف دهاياو تننا فشو ملعملا اذه

 نأ هنم هديحاص ب جرا هيجا ناكم ىأ

 هيغبأو كلذ ربغ 0 خلاكو وأ اناكذ ناك

 كرمأ امهيمو ملعمللا اذه رطاخ ىلع ةغيصم

 هنأ مث كيري اميف هفلاخ الو هل هينبأ هب

 ايهذ رانيد فلا هاطعأو ةكام لدبي مسيلا

 ةيانبلا متت ام ىلع كيلع مهفرصأ لاقو

 اناصتحو ةمدخا مهرب نيكولمم هاطعأو



 نذل

 كدنع ىئىنمدخت نأ ىكمي ناولالا رياس

 رختفت نأ لجال ناولالا كملغأ اناو ةرجالاب

 نك مهل لاق نيغابصلا ةفياط للك ىلع اهب

 لاقن ا!دبأ اندعنصأ) لخدي ابيرغ ليقن ال

 هل لاق ىدحو ةغبصم ىل تكتف ا!ذاو هل

 هجوذو مكرتف ادبا كلذ نم كنكمذ

 ىلا لاز الو لوالا لاق ادك هل لاق ىناثلل

 هوليق ام ةغيصم نيعبرالا ىلا فلطنا نأ

 لاق. مهعانب :تيشلل حارف املعم .الو اريجا ال
 انتعنص ىف لخدي اييرغ لبقن ال هل

 ةنيدمللا كلت كلل ىكشي علطو فمحان

 راسيدلا بيرغ انا نامزلا كلم اي دل لاقو

 ام نيغايصلا عم ىل ىرجو غابص ىتعنصو

 ارضخاو ارجأ غبصأ اناو اذكو اذك وم

 ركذي راصو ىنومبلو ىدكرانو ادوساو ارفصأو

 لك نامزلا كلم اي لاقو اعبيمج ناولالا هل
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 ىف هذه .غبصن نىك هل لاقن اهرد نيرشع

 ىف اهغبصا حور هل لاقف نيهردب اندألب

 نيرشعب الأ اهغبضا ام انا امو مكدالب

 ىف نول ىل هل لاقف ايش اوصقني مل اهرد

 انا هل لاق هقرز هل لاق ىل اهغيصت كداره

 غابص ىردا ال هل لاق ةرج ىل اهغبت ىداوم

 رضخالا غابص ىردأ 8 لاق ةرضخ لاق رجالا

 راصو رفصالا غابص ىردا ال هل لاق ةرفص لاق

 اندالب ىف ىك هل لاق ناولالا خفض هلع دعي

 انعم صقني الو ديزي .ل املعم .نوعبرأ

 نأو هدلو ملعن دحا تام اذا الأ !دحاو

 ىذلاو  نحاو نيصقان اقين !دلو فاخ.ام

 ىناثلا ماعذ الو عنم !ادحاو ملعن ىيدلو هل

 الو «ةطوبزم انتعنص هذهو هوخأ توجع مل ام

 لاقف ةدابز ربغ نم قرزالا رمغ غيصن افرعن

 عغيبصأ فرعأو غايدص ىتعنص اذأ أ ملعأ 0



 باوب رىدكسب ىيزملا لاز متو ميدان هد أوداو

 باغ .مايأ ةعبرا ةدم هتجاح انضق ىف ةلاكولا

 عوسجلا هقرح ريق اوبأ اماو ضارمالا هيلع

 فدعذ فلأ معد ىأر وببص أودأ شسشنثو ماش

 وبا ىلع ةضوالا باب لفقو مهذطشخاف ضف

 نأ مث هجورخ ةلاح هأر ملف قوسلا ىف

 يا رودس لسعججو خضف فصن :ياهسمل

 دجوي ام ةنيدم اهارف جرف و خنيدما

 غاسيصل ىلا ةدايز رهبغ نم قرزأو ضيا

 3 جراف اقرزأ هناكذ ىف ام عبمبج ىأر

 ةبمردملا هذه دخ ملعم اب لاقو مرد

 اهارك هذه هل لاق كنترجا خو اهغيصا



 قاكثا ةرفسلا هل عضو ىتح ففي ملو مان

 اودعقو ىئذطخاوت ال خياد انا لاق» لكاو

 موي لكو اموي نئعبرا ةلاخا هذه ىلع

 دليلا فارطا ىف روديو ةدعلا نيزملا لمت

 1 ربك بسلا ميح ندلاظ لل

 دعقيف هقيفب ميان ريق اوبا ىقتلي ىنايو

 عيشي ال نم لكا لكايف لكالا ىلع فوهلم
 املكو اموي نيعبرأ ةدم ىلا .مانيو عنقي الو

 ئللق حاسفن جرخأو حاشر 3 سللجا هل لاق

 ناجرهم اهلو ةجهبو ةجيف اهناف ةنيداملا

 ال هل لوقيف نيادملا نبب ريظن اهل سلو
 هطاخب رسكي ىضري الف جياد انا ئذخاوت
 امش هيلع للقب الو هيذوذ خملك هعمسي الو

 ملو نيوزملا فعض نيعبراو ىدحا موب ىو
 هل ىضق ةلاكولا باوب ركسف حرسب ردقي

 نوبرشب امو نواكاي امد مهل ىنأاو هتجاح



 ها

 ىحصلا ىلع فقلاغ وهو تاه لاق خياد

 جارو رهص اوبأ هكرتف لكاي لعجو خرلا لشم
 ةوهق برشو ظحاو ناطبقلا كنع ىشعت

 ام عيمج لكأ هأر ريق اوبا دنع ىلا عجرو
 اغراف نحصلا ىمراو ىنحصلا ىف ناك

 ناك ايلذ::ةيائامثلاو :نوعبسلا:ةليللا
 للككو فلك ريص اوبا لعج مايالا ىلات ىف

 سلاح وهو بروشيو هلكاي ايش مل باج ام

 خليل لكو ةرورضلا لازأ اذا الا موقي ال

 ىلع اوراصو ناطبقلا دنع نم نالم نك

 أوعاط مهنا مث اموي ىيرشع ةلاغلا هذه

 اوجرخو  ناطبقلا رطاخ اوذدخاف ةنيدل

 مهل اوذخاو ةنيدملا اولخدذ نويلغلا نم

 ىرتشاو ريص اوبا اهشرفو ةلاكو ىف ةضوأ

 مخل ةعطق باجو اقلاعمو انككو ةلح



 مه

 5 03 00 لوغلا لم 0 عاقب

 0 موقد هل ني اشعال 0 0 تافه

 ناطيقلا ىار نيزملا حارف ردقا ام هل لاقف

 هل لاق كأر املذ نىيدزألا أونننسب هةءامجو وع

 اكصي دواعي دباع ساب ” لاق موقب ردقب و

 كافتساب ىلا ىلاعتو هاشع هل ىدو فخ كل

 نوأ لك ىم ميك طخحو بابك ند هاطعأو

 ذكي راصف اهش ّظأو ببص اودأ ه«لخان زخسيخ
 ى

 لقم هبايذاب نىكطي لاوهع تأ روق أودأ كنع ىلا

 | لاقف 0 خمقللاب خمقللا قحلايو لمثل

 ناطبقلا ناف لكات ال كل تلق ام هل

 3 0 اذ كل ثتععب شيا رظنا وهم كت



 ا

 فئاحو ريتك ءامللا هدذع ىقبو هوطعي ةجاح

 هل لاقف ةداوزلا ةلق ىم دل ىكشاو ناطبقلل
 الو اوشعنا ىلاعتو كقيبفر تاه كب ايدوم

 اوسشعنا ةليل لك ندرفاسم انمد ام ا أولم

 لود مل ةأر غابصلا كنع ىلا عجر مل ىدنع

 موك هينا ىأر رب اوبأ نافذ هظفقراف .اميان

 كالا دودج ضببذ نم لاقذ كءلذ كل نبأ نم

 اي لكات 9 روص أوبدأ دل لاق لكاي نأ دارأ

 تفقاح ىلأ ملعأو رآ انفو انعفني هرصو ىخا

 اوشعنا اولاعتو ةليل لك ىف كقيفر تاه كب

 دنع اناشع لوا ةليللا انيقب نكأو ىدنع

 ركبلا نم حياد انا ريق اوبأ هل لاقف ناطيقلا

 اذه نم ىشعتا ىنعد ىنادكم نم موقأ زدقا الو

 ةلدول لاقذ ناطيقلا دنع ىلا تنأ دئنلا
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 تتز5 ىك



 م

 باكرلا نيب فشو رهيقف هذال خةطوغلا ىع ىنغن

 ىل فلحا ىطسا اي ىلاعت دىحاو هل لاقف

 لجرلل فالح املخ هيف هيف ام ركلاو هل فلخ

 اه هللاو ىخا اي هل لاقف ةضذ فصن هاطعأ

 ىنتيطعا تنك ول فصنلا اذهب خةجاح ىل ناك

 فقيفر ىل نال ركبلا اذه ىف ىل كربأ ناك افيغر

 ىنبج ةعطقو افبيغر هاطعاف لبلق ىت اننتداوزو

 لاقو ريق اوبا دنعل قاف ءام خساطلا هل المو

 هنأ مث ءالا برشو دلكأاو هذخاف لك فخ هل

 فلك لزي ملو ةرم ىلاث نيفيغرب فلاح فش

 نم لك ىقبو بلطلا هيلع عقوو !اذعو اذهل

 هيلع طرشي اطسا اب ىل فلحا هل لوقي

 هريغ نوبلغلا ىف الو ةضف فصنو نيفمغرب

 اغيغر نيتالذ عمج ىتح برغملا ىضم الف

 نبج هدنع ىقبو ةضف فصن نيثالثو

 بلطي املك راصو خراطب بلقو نوتيزو



 مزن

 ختاوفقم اهبحاصل ةغيصلا ىطعا غايصلاو

 نيرفاسم اودجصاو 'مهداصم اولوحو ظمونخ

 راسهنلا كلذ ىف 'اورفاسو نوهلغ ىف اولزنو

 نيزلا دعس مامت ىمو فيطعت مهل لصحو

 نينيزلا نم ادحأ نويلغلا ىف تعم ناك ام

 سيارلا رهغ الجر نوسمخو ةيام هيف ناكو

 لاقو نيزك ماق ىنويلغلا ىشم مث ةيتاونلاو

 لحكاملل ظ- رك اذه ىخأ اب غابصال

 امبرو لبلق الآ ةداوز انعم ام ىو برشملاو

 قدسع لفحا ىرطاخ ةرفسلا انيلع لوطن

 ىل لوقي ادحا نأ اهبدر باكرلا نيب. .فشاو

 فيغرب هل اقاحان ىل فاحأ نبزم اب ىلاعت

 لاقذ اهب عفتنن ءام ةبرشب وأ ةنضف فصنخب وأ

 للك نيزلاو مانو غابصلا دسار طدحو ساب ال
 ءةطومرش هفتك ىلع لعجو ةخساطلاو هنادع



 أ

 لاق رعاشلا نال سانلا دالب ىلا رفسلا
 ؛ العلا بلط 0 ناطوالا ى ع بروغذ

 © د يداوذ سيخ رافسالا ىفف رفاسو

 ' اذ ثبعم باسزننكأو مف وغذ

 82 د خحام خيكصو باأذدأاو نميلبعو

 ؛ ةبرخو مخ افسالا 7 لبق نأو

 © كنيأدش باكئترأو لود تحبين

 تان م هل ربخ ىنفلا تومذ

 6 «, تيسشسحو شأو كد .راوخ ضو د

 رغاسأ هل لاق ىدح خبرغلا هل ىستكو هظعب لاز دلو

 نىك ىراج ب رويص أوبل ربهق اوبأ لاقذ ك.عم

 خد اف تنذأو اذأ أرفذ اننمد قرذ و انوخأ اةمقي

 ديمقن ةيردنكمسا ىلا انعجر اذان ىودنص

 بيجو ريص اوبا لاق فاصنالاو فاد اننيب



 م

 ةخعنصلا عذصأ فيك ىراج ب رظفلا نم عل 1

 رمص أودأو تيدا خلقو داتسسكلا هل رحذي

 اذا لوقو هنعنص ثكاسك هل كني لعدج

 تيهرك .اناو : غابضلا .هل' لاقف :ىخا اب ةعتصلا
 ىذا اب نكألو دابكحلا نم هذه ىنعنص

 انعد لبغلا دليلا هذه ىلع امقنز تعذأو انأ

 ىف ابننتعذصو جرف ساندلا .دالب ىف رئاسن

 حاسترذو ىوعلا محنذ ةبياص سافلا داب

 رفسأا ع أومزعو معبظعلا مهلا اذه 0

 ةياهامتلاو ىوتسلاو ةعسانلا ةليللا
 لعد ره أودأ نأ ديعسلا كلا اهيا ىذغلب

 دالب هى .خبرغلاو رفسلا ريص اوبأ ىلا نس

 نم نىسحا انل ام هل لاق هنا مث سانلا



 ةرضح ناكذلا :باب .لقفو_لوسرب ىأ زهك

 ىأر م كذأل اهمتخو نييملسملا نم خءامج

 اهيبف لو ذر سكحم رهبجأوم (صعب رجبغ اههذ

 لاقو اهمنن هتجاح ماقوب موقي .-خوي ىن

 أوبأ لاقف حأر كذأ مد :ناحيو حانغم لخاإب

 نم لك شيا كتنيقتاذ تننأ ريق اوبال ريص

 اذه خجاحو اهإبا همدعت ةجاح كل باج

 اسي اهوقرس لاق نيف تدحار رابجا لجرلا

 كانا نم لك بياجح ريض اوبأ لاق ىراج

 ضصوسصللا داعم ثنا اهوقرسي ةجاكب

 لاق كتصقب ىريخا بذكت كنا ىظأ نكلو

 هل لاق امش ىل قرس دحا ام ىراج اي

 للك هل لاق سانلا عاقتم ىف تلمع شيا

 لاق. :اهنمث 'كفرضاو .اهعيبا جان قااجا

 لاق كلذ لعفت هللا نم كل لالح اذه هل
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 رباس هدد ع َج 2-0 كذا كلذ عمو هيلطنت

 هيطعتف اهييذخ ىلاعت دلع ىفو .فلس اركلا

 عبيد قوسلا
 5 .٠ ىثء ه٠6

 هيلا .باتك امو ةيكافلاو ناخدلاو راضخلو

 نم ناكدلا ىلع فقو: !ادحا ىار اذأو

 طيراؤتب الوان هظي لح ةكافع «لاثط لذ قالا

 اماياو نينس خغلاذخذا هذه ىلع مادو ةسفن

 للحجر نم ةجاح .كخإ مايالا ىم موب ىلأ

 اهيخاض راصو اهنمك فرصاو اهعاب مث رابج

 املكو ناكدلا ىف دري. ملف قاي موي لك

 نسيزرسولا ناكد ىف برهي رمق اوبأ هارد

 عرشنلا فرطل جارش «دك :درملف أراوم هاناذ

0 



 ا

 ىردا الو تقوسنا لبذل ىلع اهترشنو ريظن

 م خجاشا بحداص ناك ناف اهقرس ئىم

 نأو هللا ىلع فلخا هل لوقي ريخلا لعا

 ىحنشأ ىأو امه ادخل لصخحب و (رسرجو

 ا عاستت ىنح لاعفلا هذه لعغب لاوب و هيلع

 أوبأ ىع متضعب ىصوت سافنلا تقبو هركذ

 دعم عقب ىقب الو لاغمالا هب اوبراضغيو ربخ

 نع مل دب 2 موي لك ىكل ميشغلا الا

 هل لصف هللا قاخ عم خحكيبنلو ةسج

 ةخغيصما داصق دكعقيو ىيزطا رهص اوبأ هراج

 خغيصملا باب ىلأ رظني ناكدلا ليخاذ ىم

 كع تفقو ئارهأ وأ اميشغ ا|ادحاأ ىأر نافآ

 رهظي دغبص دكيرن ىت اهعمو ةغبصملا باب



 مع

 اةادغ قو تييضنو اوحأر ىتح مهبجاوب
 اهلل ىدنع ىلا ىلاعت سمشلا ليق ادغ

 ىدنع هل لوقيف موي ثلاث هيتايو حوربهف

 خادحم ىضقأ اناو راهفلا لوطو تدلو ةارملا

 اهذخ ىلاعت بيسو كب لك نم هركب ىكلو

 ناك تبيح نم ةليك هل علطومف هل ىنايف

 نوتسلاو ةخنماتلا ةليللا هل فلجو

 نأ كيعسلا كلما اهيا ىنغلب ةيامامتلاو

 علطي .ىشلا بحاص هل اج .املك غابصلا

 هدعويو هل فلكو ناك ثيح نم ةليك هل

 |[ هل لوقيو .نوبؤلا بلق فهعزي ىنح هركبل
 ديدرأ تييقب ام ىنجاح ىنطعا هةركب ماك

 ىحكتسم انا ىخا اب هللاو هل لوقيف اغابص

 ىذوي هللا ىكل مجحكصلا كربخا .انأ كنم

 ىقريخا هل لوقبف اهعانم ىف سانلا ىذوب نم

 هل سيل اغابص ايهفغيص كنجاح هل لوقيف



 ىف ندزملا ناكو ىوسلا ىف امهضعب ناريج

 اباصن غابصلا .ناكو غابصلا ناكد بتاج

 ال مكلم هغدص ىوق رش بحاص اباذك

 ناكو سانلا نيب اهلعفي ةيبع نم ىكاسي

 ةغعبدعي ايش سحا داطعأ اذا هنأ :هتداع نم

 ىرتشي هذا لافكو مادقل فلس اركلا بلطي

 مادقل اركلا هيطعيذ مهب غبصي ارجا هب

 ىشلا عيبي مث برشو لكأ ىلع هفرصيف

 لكاب الو هنمت فرصيو هدغبصي هذخا ىدلا

 بحاص هانا !ذاف. لوكاملا رخثا نم ايبط الا

 ىهقتلت لاعت ىردب هركب هل لوقب ىشلا

 سورجف سموشلا ليق -ىم ةغوبصم كنجاح

 بيرق موي نم موي لوقيو ةجادلا بحاص
 سما انا هركب هل لوقبف موي ىلاث هيناب مث

 تعويد افوببض ىدنع ناك ىضاف تمذك اه



 مرت

 ازانيذ.:ةيامسمخو .اشرفو :ةريثك . ابايت انيلا
 ا

 ىف كيلع هيرجأ تدرا ام رادقم اذه لاقو

 ةيراذل عامسو ةمدانملا طرشب ىكل رهش لك

 لل اذاو رادلا ىلا تلمدت لاق ةينالغلا

 ىلا ةيراجنا تماكو شامقلاو شرفلاب ترمع

 هنتر لاقبلا ىلا تيج ىننا مت رادلا

 نم للخح ىف ىنلعجك نأ هنلاسو ثيحخلا

 هببلا تاعندو بنذ ريغ نم هننبا قالط

 ىلع ىمهشاهلا عم تنحهقأو ىنمؤلي امو اهرهم

 خةبظع يعن باس تروصو ناب خدم كلذ

 اذأ خيفأ تنك ام بيرق ىلا ىتلا> تداعو

 ام رخا اذهو انع ميركلا هللا برفو ةيراملو

 ريق اوباو ريص اوبأ ةياكح جتيدح نم ناك

 ةنيوم. ىف .اناك نيلجر نأ ىححب امهو

 أودأ ةكيهماو اغايص اهلحا ناكو خير نكسأ



 سس

 عرعرت

 نع ىنولاسو ىنوقئاعو ىح كنا اولاقو

 كل انلق ام ىل اولاقف اهب مهتربخاف ىتصق

 هاما ىف تقرغو ركسلا كيلع ىوق كنا الا

 تقرحو اهبايث تقش اهناف ةيراجلا اماو

 املف بيحنلاو مطللا ىلع تليقاو دوعلا

 اندعو انك اهل انلق ةرصيلا ىلا اندرو

 سبيلا انا تلاقذ انم عقو ىذلاب ىكالوم

 هذه نم ابيرق اربق ئل لعجاو .داوسلا

 انغلا ىع بوناو ريقلا لىنع ميهقاو رادلا

 دنع ةلاحا كلك ىلع قو كلذ ىم اهانكمف

 املخ مهعم ىنوذخا رمت. نآلا ىلا ويقلا

 ةلاحخا كلت ىلع اهتيارو رادلا ىلا تلصو

 تاذنط ىنح“ ةويظع ةقيش تفقهش  ىنتارو

 لاق مث .اليوط اقانع انقنتعاف تنام اهنأ

 [اهقتعا نكلو معن تلقف اهذخ ىمشاهلا

 عفدو كلذ لعفن اهب ىنجوزو تدعو امك



 ىف ىصكاشيو هتنباب بوزذا نأ ىناعدف

 تمزلو ىتجوزد تاخدو تلعفن ناكدلا

 رطاخل رسكنم ىننا الا ىوقي لاماو ناكدلا

 بري لاقبلا ناكو .نزحلا رهاظ بلقلاو

 ّس روهفساف انوح عنتماف كلذ ىلا ىلوعددو

 اذاو مايالا ضعب ىف ناك املاف نيتنس لاخلا

 لاقيلا تلاسف بارشو ماعط مهعم ةعامج

 جرخ نيناعشلا موي اذه لاقف ةصقلا نع

 نولكاي هيلا تاينغملاو بعللاو براحلا لها

 ىسفن ىنتعدف ةلبالا رهن ىلع نوبرشيو

 بحا نمي عمتجا ىلعل تلقو اذع ىلا

 كناش ىل لاقف كلذ كيرأ ىلا لاقبلل تلقف

 5 تليعلو ابارشو اماعط ىل ملصاو

 0 عذالا تدراف نوفغرصنم سانلا !ذاف ةلبالا

 خلبالا رهن ىف رياس وهو هنيعب لالولاب اذاف

 مههجبلا ى ذودخأو ىنوذرعف مهياع . تحدصتف



 أ

 تراغجاف امانم هيف تننك ام ناكو ناربح

 تلخدو اهبف .تلمخ ةييطع بكرم ى

 تملوذخ طقا مق تمد كنك امو ةردصملا

 ىسيأ ىردأ 3 نإ نارسبيح تيل و اذا

 خنيدلا لقا ىم ادحأ :فرعأ الو هجونا

 ةياغامثلاو ىنوتسلاو ةعباسلا ةليللا
 أود ا تطذخأو لاقد ل تيبيبكاذ لاق

 نخل يخاف ىرمأ ى 2ع كدب 08-55 شوق ىأرو

 مود - م لعد لاقف ربقف بيبوغ أ

 هدنع تساجو تعا هل تلقف ىلاكذد باسدح

 اسملف هجرخو هلخد تطبضو .هرمأ تربدو

 أدياز هاخد لجرولا ىأر رهش دعب ناك

 هنأ مث كلذ ىلع ىنرحشف اصقان هجرخو
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 ؛ دب لذلا نم ىكي مل اذاو

 5: ارابكلا كيقل نأ لذلاب .فلاف

 ؛لذب مريركلا كلالجا سيل

 .« اوانيغشملا لاجت :نأ .لخلاامنا

 ىلع لوذ ملو مهحرف دأزو ى موقلا حرفف
 ةءاس ةيراطخلو ةعاس ىنغأ انأو رورسو ةرسم

 طوطشلا . ضعب ىلا. انيج نأ ىلا .كلذك

 نه لك لالزلا نم .دعصو لالؤلا ىسراف
 اننا, كحجس تتنخو اضيأ اذأ اند عصو ةببذ

 علطو تمنفخ ىنيع ىتتذخاف لوبا تدعفن

 تيقيف فرعي  ىنن. ىابو..ةرضيلاب هرأد ني



 عر

 تيعندنا مث امهيديا نبب طح ام لقم

 لوقتو طاسيناب ىنغت ةيراثل

 ؛ يومد تسحكفس ناب ىقوريع

 © ىيدوتلاب بيبخا مه نيح

 !ام الو قارفلا معط اوقوذي مل
 © يولض نم اسالا ةعول تقرحا

 ؛ومسا نم مارغلا- فرعي اهنا

 .« يوسبرلا نيب مارغلا ةيلع ل

 اديدش ابرط كلذ ىم موقلا برطف لاق

 دوسعلا ليخا ىنتح كلذب ىتغلا حرف دازو

 خعنص ىسدحأ ق3 مب برضو ةيراجكلا ىم

 لاقو كشنأو

 ؛. اميوك .تبلاس.+ نأ: فرعلا, :لاتنا

 © اراسيلاو انغلا فرعي . لؤي ممل

 :؛ارع تروي ميركلا لاوسف

 © اراسع :ثروسي. مييللا + لاوسو



 , او

 رههأ نم قازرأ بلطو انغلا عامسل دأآل غب

 تدرأ انمكو نسيبرمالا تدغلب كقو نينموملا

 انكفةمخع نم عمسأ تلذذ ىذنطو ىلأ عوجوألا

 أذأو :تيراجما هذه تيبدرخ شاذ ايش دادغب

 ىلاعت هللا ىهشا ىناذ ةلاذل هذه ىلع امتنك

 ةرصيلا ىلا تلصو اذا ةيراجلا هذه ىنأ ىلع

 ام اهمهكبلع ىرجأو اهايأ كجوزأو اهقننعا

 اذا ئانا :ظرش ىلع كلو ةدايزو امكيفكي

 ىهشاهلا نأ مث كلذب تحرفف ىامدنو

 باشلا اذه كيب كخ هل لاقو دل مالغب

 بارسشلا ىدي نيب طحو كلذ ىن لعفف



 انعم ناك ول هللاو ئمشاهلا اهل لاقف لالؤلا
 ففخ ناك هلعلو انترشاعم نم هنعئنم ام

 دبعب ا!ذه نكلو ىكانغب عفتتتو ىكب اه

 لاق اذعم ىالومو ةلأ دعمسأ ال امم !ثه تلاقث

 علاسف لعفا تلاق نيحالملا لاسنف ىمشاهلا
 ال: اولاقن*أنحأ - روكمعم متل لله لاقو

 ممعن نحصف لاوسلا عطقني نأ تيفخو'

 ىناغ ىالوم مرالح هللاو تنلاقذ انأ وع

 ىأر اسملف ىمشاهلا ىلا ىلوليو ناملغلا

 خبث تننأ ىذلا ذه ام ك.حكو لاقذ ىنفرع

 لاق ءلاخا هذه ىف ترص نأ ىلا كيباصأ امو

 بَيح العو نيحبو ىرهأ نع هققدلصخ

 ةتوخاو وه ىكبو ةراقسلا فلخ نم ةيراجما

 تاده ام هللاو لاقذ هل ةقر !ديدش اكب

 تدر و امناو ىلع عسوم لجنر اناو موهلا



 كلذ نم ىلا هنم انوكراأو هوجرخاف ارقلا

 ربصلا ٠ ى ديب. ل ىلع تمءعضو مهد مريظع و ملأ

 5 ماعأ نأ "أ خابدلا لمع ءأ تشلقو دلاكتلاو

 مت ىجارخأ نم عنمشل لالولا نم ىنلاكختوب

 لالولا بحار .لاقذ ةعبض بدر ىلا انغلاب

 ناكو مولا علطف طشلا ىلا ان أودعصأ

 ٌُك :راتاسلا فاخ توردص ىنح كتحويؤقف العرف

 تناكو ىرخأ ةةيرط ىلا دوعلا ةقيرط تربغو

 نم ىعضوم ىلا تاعجر مت ىذه اههملعت لف

 نونتسلاو ةسداسلا ةليللا لالولا
 نم :مهدجاوتح نم موقلأ غرثو ةخيافامتلاو

 كاننقذ طدسمنأ ل رهقلاو أوعج 2 طئقلا

 ىصخغننذ 2 ىكيلع هللاب ةيراجلل ىهشاهلا

 مة سس جو دوعلا تذخاف انشيع انملع

 ىلست عم .ىدافنسأ 0 تنلاقو تيجرخ



 د

 2 أو_جركأب مهمل هاوغأ نمي أدّدع

 ؛اهرخ بيارت ىلع ناك .تدغو

 ,'لوججاتي ةحاسيخ اضغلا رمج
 انغلأ تءعطقو دوعأأ تعمرو اكيلا اهيبلغ مد

 نأ ىلا اهنولاسيو اهنورادب أولازد مأو ىلذأ

 ؛اولمخ ىيذلل بدنا .تفقوذ

 2 عطقني اقشلاب ىجاق ناكو

 نسي دع اة اوهراد تماخ لذ

 (,عقلب لزانملا خيلاخ رادلاو

 اهواكب عفتراو تومذ تداك ةقهش تفقهش مذ

 متا2 فيك ىمشاهلا لاقف ىنم .نوحالملا

 ضعيل متلصو اذا هضعب لاقذ نونجلا اذه



 امارا تلقف نى ناك ام نكسف اهنامدخ

 اولونف ةعامج هدعمو ايكار ىمشاهلا اج نأ

 وه لكاشذ ماعلطلا جرخأو أوردكاو لالولا ب

 خعنادملا هذه مدح ة+يراجلل ىمشاهلا لاق

 لوا ىتننأ ام اكبلاو نوحنا موزلو انغلا نع

 5 - ناك مم تماعذ بد نم قراش نم

 لالزلا بناج ىف ةراتس تببرض م 0 نم

 م !ذاذ مهنع تلاسف هام جراخ مهعض

 هبل نوجاتحج ام مهل جرا مذ هنوخأ

 ةيراجما. اوقك اولاز امو لقنلاو رملا نم

 هتكلصأو دوعلاب تمعدتسأ ن ١ ىلا انغلا ىلع

 نيبتيبنلا ..ن .يبذف لوقتو .٠ ىنغت تمءخاو

 : ؛ أوج داف تمذرع مب طيلاخأ ناب



 روع

 كناف كب ام ىدهيو كنيلق لغتشي نأ ىلا

 عراب كبداو كيج كطخو .بانكلا. دالوأ م

 كسفف مح رطاو لاعلا نم تبش نم سصقاف

 تعمسف كتيراج ىلع كعمج هللا لعل هيلع

 هلا ضعب ىنع لأزو ىمزع ىوق كقو دنم

 اهب ىل نال طساو كصقا ىلا ىلع تدمقعاو

 رخاف شامقو ةبارجو مدقم لالز اذان براقأ

 ىلا قولمكج نأ مهتلاسف لالؤلا ىلا لقني

 ال ىمشاه لجيل لالولا اذه اولاقف طسأو

 ىف مهتبغراف ةروصلا هذه ىلع كلج .اننكع

 هذه علاخاف كب الو ناك نأ اولاقف رجالا

 انعم سلجاو نيحالمللا بايت سبلاو بايهتلا

 بايت نم تيرغشاو تعجرف انم دحاو كناك

 تييرخشا نأ دعب لالولا ىلا تيجو نيحالملا

 ةعاس الا ناك امذ مهعم تسلجو ةداوزلا

 نانبراج اهعمو اهنيعب ىتيزاج تيبأر ىنح

 م



 كلامو كتحور تقراف تحاقو ماطلاو ىكبا ترصو

 ةياهامتلاو ىوتسلاو ةسماخل ةليللا
 ةلجاذلا ىلا تيج نأ ىلا رمالا ىف دازو

 ىلأ ىحور تبيمرو ىهجو ىلع وذ تحلو

 ظوغل كلنذ نأ نورضاحلا نى ىطفف ةلجدلا

 ىقوعلظاو  ىفلخ» مهخاورأ اومرف ىل لدح

 كلذل اوفساتف عتربخاف ىرمأ نع 0

 كلام بهذ لاقو مهنم خيش ىلاج نأ ىلآ

 مق رانلا لها نم نوكتف  كءحور .بعمذنتو

 دعقو كلذ تلعفف كلونذم ىرأ ىتح ىعم

 فرصناو هدركشف ى ام نكس ىنتد ىدنع

 راخلاو ةرخآلا :تركذتف ىدور لققا تدكف

 || اقدصالا ضعب ىلا ابراه ىتد ىم تءجرخف

 ىناطعأو ىل ةيكر ىكيف كاخولو ٍءرج ا ةتويخان

 جرسخاو ىسيار ليقا لاقو ارانفيد نيسمخ

 كل خقفن هذه لعجاو دادغب ىم ةعاسلا



 ىوسجر 3 بيدسلا نوكأ مل عد وذ

 لوا ناكف ىوسلا ىلا اهلمدحت لاق كيلا

 ةرسسصملا ىللعأ نم ىهشاع لجر اهأو نم

 تع سم لكنو تعسضيقذ لاق رانيد خبامسماو

 ملخ ةلاقالا تيلطو ةيراجلاو انا تيكبو

 اهنم شحوم ىنبيب ناف بعذإ نبأ ىردأ

 ىت بيحنلاو ماللاو اكبلا نم ىلع دروو

 ترءدسوتك ىسفمب تاوع امهثو خريف ىكحبأ

 فخ. ةتشملاك مسار تضخ سيلا كيلو
 تءاسكت نم هبلج لق .ناسناو الا رعشأ

 ىهجو ىلع تععقوف لبح ىف ةطوبرم ىلجوب



 نر

 هتيراجو. ىدادغيلا ليجرلا ةياكح باوصالت

 نامزلا ميدق ىف: ناك هنا ىك# اممو

 مذ ةيراج فشعتي ناكو االيزج ام هدببا

 مأو اهبدكك ناك امك خكيدكذ تنناكو اهاردخشا

 هلام بعذ نأ ىلأ هلام اهبلع فقفني لود

 مايأ قي ىتفلا ناكو ردقي ملف حد شبعب

 غليف انغلا خعانص قى نيبذ راعلا رض هنداعس

 هل لاقذ هناوخا ضعب راش ساف خياغلا اهبف

 ىنذغد نأ نم نىسحدأ خءانم كلن فرعأ ام

 ريثكلا لاملا كلذ ىلع ذكخانف ةيراجناو تنا

 «'تلاقف اهاياو وه كلذ هركف برشنتو لكاتو

 - 1 تلاق ىف امو لاق ايار كيل تمر 59

 تناو اذا ةدحقلا هذه نم صلت+<آأو ىنعييت

 الا .ىنيرخشي ام ىلتم ناف راق 4 ليمن و



 قد

 ىكجوز مأ ماسلا اذه ىكيلا بحل اجا

 ناطلسلل تلاق اهك هل د نالخذ سراغلا

 اوعمسأ ميذرفالا نم دعم نمل لوسولا لاقف

 كنارماآ لخ لوسرلا ىلا لاق مث اهمالك

 ىفلخ لسرا هنأ مك اهب تيلوف ئضماو

 ةعيدو ىنم اهل تلسرا اهما نأ لاقو الجاع

 ا ةنايرع ىو اف بيد ىنياأ نأ تملاقو

 ناكدجلا اذ اهيلا لصوت نأ: ىهتننأو

 تحبضمو نأدجلا ت.واستف لق اهل هملستو

 تدجوت هنكافف اهل متيطعاو رادلا ىلا هب

 اهما اهل هتريس كقو هنيعب اهشامق

 ةياسأاو ارانيد نيسملا بهذلا نيئترصلا

 الومو .اوريغتي مل ىنطبرب ا امك رانيد

 تاوع ىذلا قو شبع قو اهنم دالوالا

 ليصح امو هتياكح نم انطسيناف ماعطلا مل

 فوم ا هللاو ةتياكح رخا !اذهو ظل نم هل



 ن1

 فد رهلو لاجولاو اسنلا نم أرمسأ ناك

 انهت«: ققوف :فشبكلاو , لاوسلا .ق 0 اهفع

 كل !دب ١ ىل تملاقذ 58 ءيغذ لكقو ةلدش

 كاملا لوسر اد تنتنلقذ كيل ىذا. | و

 كرعأ اناو مهيلا ىلرضحا كيلع ساب. ال

 اهترضحاو اهدنذخاذف لاق مهل هلوقا ىذلا

 نسلاجبب قوسرلاو..نضانلا كلما ىاطلشلا- ماذاق
 ىدنع ىدذلا نارك هذه تلقو هنيع نع

 1 (قيخاز ملوطس لاو .قيفانلا بلبلملا طيقرءلاقف
 هللا كف كقف ئىكجوز ىلا ما ئىكدالب

 افتار اططسال) تلاع: يكوينغو ١ ىانا :بوكرشأ



 اا

 ةيراجنا تفرعف اهبف ترظنف ميلا تيتاف

 اهتذدخان هذه ىوطعأ تقف ىنجرغ ةيجوفالا

 رجاتلا ىكبحاص انا اهل تلقف ال كلاق

 أارج ام ىكعم ىلا ىرج ىتذلا نامكلا ىف

 ىقنرظنت تءديقب ام ىتلقو بهذلا ىنم قذخاو

 احلم ىكتذخا كفو راغيد دامس الأ

 دكهشا اذا كدي ددمأ تلاقف ويناند نرش عب

 للا لوسر 5- نأو هللا-:2لإ ءلاعجل نأ

 ال كسألاو تماقذف اهمالسأ 6 كتيواساف

 هيلا. ضتجترم») وضاعلا»وفاباءالال اجلا نايل
 لل لدقعو ىرج ام هل تبكحو دادي نبأ

 مذ تمام مجم خابللا كلث تنابد . اهيلع

 اللب نراك !ءانيف مفستام>  اننيقاو.+ركسعلا):لاقإ
 ىراسالا بلطت كلما لوسر ىناو ليالق روهش

 ىم ثرف كولملا 0 عقو قافئتابد ايابسلاو



 كذا

 ىلسع ىلاعتو .هناكجس هللا .ىمو ةندهلا

 وسبع راوجلا ىف رك ءترصو كيج بسكب

 تسمزالو ةيدكرفالا نم ىبلقب ام بهذي

 قرجو نينس ثالث ىل تحضؤف نيف ةراجتلا

 ةعقو نم ىرج ام رصانلا. كلملا ناطاسلل

 دالسب متفو كواملا عيمج هذخاو نيطح

 ةيراج ىنم بلطف ىلاعت هللا نذاب لحاسلا

 انسح  ةيراج ىدنع ناكو رصانلا كلمات

 ىلا اولصواف رانيد ةيامد ىنم هل تيرتشاف

 مملف رهناند ةرشع ىل ىقبو أراغيد نيعسنت

 ففنا هنال مويلا كلذ ةنوحلا ىف اهيدجك

 لاقف كلذ ىلع هور واشف اهعيمج لاومالا

 اسهيف ىلا ةنرخلا ىلا هبءاوضما كلملا

 ةدلحاو ىف هوريخف جنرفالا اسن ىم ىجبسلا

 هلل .ىتلا ريناند ةرشعلاب اهذخاي ىهنم
 كك



 فدو تنلاقو خب عطا سمه تنذأكو ىنتتملكو

 دلالات هب حرفت تميقب امه ميسملا

 تدعذراذ اديح توهمت ذأ رانيد خبامسمخخإ

 نانحكحنا نمت مرغأ نأ تمهزعو كلذل

 كلذكح انا امهنيبف ىسفن ىدذاو هعيمج

 نيواسملا رشاعم ىداني ىدانم اب انأ أذأو

 خعيج ىلأ نيولاسملا نم اذ2 نم اناهمأ كذو

 تيعطقنان مدالب ىلا أوفرصنيو روما أوضقمل

 نامتنكحلا  .نمك :ليصخ . ق:تذخاو :ئع

 تذخاو هنم ىقب ام ىلع خكاصملاو 1-0 ىدذلا

 انأو اكع نم تدجرخو ةخاسح ةخعاضد جيم

 هدلعش انتم ديح ام هيج ردالا م فلها
 لاسق. ىنم : نهارد :ةخاو :فشعلاو, هبحقلا
 ىنلا ةءاضيلا تنعبو فشمد ىلا تءاصوف

 قشر -1 اح 9 2 لب اسود



 ا

 ةينارصنلا هذه نع تففع دق ىلا كحهشا ىلا

 كباقع ىم افنوخو كنم ابح ةغليللا' هذع ىف

 ىو رحسلا ىف تيماقو .حبصلا ىلا تمن مث
 ىقوناح ىلا انا تببضصمو تضمو ةنايضغ

 2 ىلع .تربع سلق  اذاو ةيف نيسلف

 تيكلهذ رهقلا اهناكو ةيبضغم ىفو زوجكلاو

 كرنت ىتح تنأ وه .ىم ىسفن ىف تللقو

 ىطقسلا ىرسلا وا دينأل تنا ةيراخل هذ

 اهب ىلا ىدجرا تلقو.زوجتلا تفخ مك

 كيلا عجرن ام ججسألا فحو زوجكلا تلاقف

 اهترهجو تءيبيبضمو معن تقف رانيد ةيامب آلا

 كشدلذ ىلإ .تداع مث .ةرم ىاث ىلا تاجو

 مث ىلاعت هلل اهتكرتو اهنع تففعو ةركفلا

 ىلع تربع مذ يضوم ىلا كحبضمو تسضم



 عنز

 حورس تسلاقو اباوج اه] تدرف كلذ اهل

 اذا اهل تلقف ومو ىتناو انا ةثالثلا انجاورا

 ربتك وه ام اهيلع يامتجاب ىحور تيبعذ

 نيسمخ اهل عفدي هنا ىلع لاخلا ففغناو

 توسهجاذ لاق . هبلأ ىكانو ةيروص ارانيد

 لاق كدنع ةغلبللا ىكأ ٠و١ كعضوم 58 ىهيع

 لكام نم كباع تردق ام تريهجو تيبضوف

 ىلع تمدرفذ فيبصلا مز ناكو ركلا ىلع

 ع لع رجلا: ىف نظنتي ىضتلاجازهبلك

 بيرغ تحثأو حللا مه ىكا ذاع 5 ىسفن



 ني

 ةل انلقف نيطح ةبون باش اناو ىيدلا

 بيج ثيدح اهل لاقف اهت>ذخا فيكو

 كق ىلا اوملعا معن لاق هب .انفحتا هل انلقن

 ةقعلقو ةدلبلا هذه ىف اناتك تعرز تنك

 مث رانيد ةيامممل هيلع تفرصاو هتضفنو

 نم رثكا ايش ىل بج ملف هعيب تدرا ىلا

 كيلا عجري هلعل اربص هعيب ىل ليقف كلذ

 ختس ىلا اربص هصعب تعيف فيرطلا ىم

 ىلب ترم كق ذأ عيبا انأ اهنييف رهشا

 اسنو :لابخلا ضعب جوز خيكاذرفأ ةارمأ

 تناف باقن الب ىوعسلا قف نوشهع منوفالا

 ام اهلامج ىم تيارف انانك ىنم ىرتشت

 تداعو تشرصنا مث اهتداسو اهتعبف ىقرهبا

 نم رثكا اهةكاسو اهتعبخ مايا دعب ىلا

 ىلا تذرعو ىلا اهثيجص رركنف ىلوالا ةرملا

 دق ىننا اهعم ىذلا زوجكلل تنلقف اهبحا



 تاجاوذل رياس ىه :ماركالاو فدكتلاو اياذهلا

 نأ 3 نافزلا م 8ةلص ىلا دخا حرشو

 1 برخو تاعاجلا قرقمو تاؤذللا مداه

 اهندلا نم اولقتناف رد هيقلا رعد روصقلاو

 ناحسف تاومالا دادعا ى' اوراصو تامملاب

 ةديدجوز زو خيشلا :ياكح ثوج يا ىدح 9

 ىيدلا عاجتنت رههالا نأ ىكح اممو ةيجرفلا

 دنع اند لاق ةرهاقلا لوم قز نركب كيد

 انمرك أو انفغيضخف ديعصلا .دالب ضعب م لجر

 معيبف ناسح دالوأ مل رضحو ريبك ايش

 كدالوأ الوفه نالخ اي هل اناقف نول افص

 هما الوه لاقذ ةرهسلا كيدش تمناو ضيمب

 الص رضصافلا كلما مايا ىق اهنذخا خيكارفأ



 ل

 اهماع علخ ته طوم كلذكو خذمدلا فدا

 روسن ىلع اهاصواو هيدي نبب اهريضحاو

 ةخسور تملا ردهم هلا همس اعلاف رهأ 2 ىيدلا

 ىلع ةبصولاب :اهياربكو اهياملعو اهيارما ىلا

 نمو دعمأ كلذكو ىيدلا رون هءدلأو اظذوعب

 ىيحلا

 ارمالاو رباكالا . اوجرخ مهبباع ةفيبلخا خيصو

 عمتجا ببيع اكام .اذدوهشم اموي

 موي ليك تاموزعلا تراصو بيبداو بحلا

 سبك

 ىويدلا ر وذ عمنجا املك كتءاصنالاوو مارك الأ

 كثيسلاب اودرف كلذكو حرشللاو اق مهنع



 الإ

 ريما اي ميرم تمسلا تلاقف دهقرحو نوعاملا

 نوعللا اذه مدب كفيس سجننت ال نينموملا

 نوعلملا ريز ولا تببرضو اهفيس تدرخ مث

 نم هوجر_خاو هننج نع هسار تدحاطا

 خالص .نم ةفيلخلا بدكتف هوقرحو رصقلا

 رون ىلع علخ مت اهنانج ةوقو اهدعاس

 ديامدن نضعب نم هلعجو ةخينس خعلخ ىيدلا

 اهل درغأو اهيلع علخ ميرم تسلا !ذكو

 اعاتبك: نمدالا اراوتو هب دوفعق 3 1
 اسمسهل لقئو تافولعلاو كماوجناو تايبئرألا

 سبباللملا ىم هيلا نوجاتكج ام عيمج

 نم ةحم دادغب ىف اوماقاو ةينالاو شراغملاو

 دعب و نيانهاو شبع دغرا ىف امهو نامؤلا

 ع<سببداو همأ ىلا ىيدلا رون قاغشا كلذ

 هنم بلطو ةفيلخلا ىلع رمالا ضرعاف

 ايادهلاب هفحتاو“ هجونلا ىف هزاجاف روتسحلا



 أ

 اهرشأ اهلتقيف ةدحوم ةملسم هو رئاكلا

 | اذا للم او هدالولا تءانق كفو اميس ال خلتق

 نوعلملا ريزولا لاقف ةمايقلا موي اهرازواب

 اب مجدكصلا ىيدلاو مسللا فحو لعاجنا

 ةرم نيعبرأ مدرم تملسا ول نينموللا ربما

 كدنع نم هجوذأ ىلا نىك ال ةرم نيعبرأ ىف

 | الاو اضرلاب ىييم اهلسرث مل ناو اهب الا

 اشنويج مكل لسري ءيلخاو اهيبا ىلا حورأ

 نوكي ركلا لبق ربلا نم اهب مكبقالا

 كيلع نوبرخو تارفلا اهرخاو كقنيدم اهلوأ

 نم ةفيلخلا انالوم عمس املف ىميلا دالب

 يف اببضلا راص مالكلا كلذ نوعلملا ريزولا

 اديد# ابضغ ممالك نم بضغو مالظ ههجو

 بلك اي نوعام اي لاقو كيزم نم دياع ام

 كسلمد قزرابت نا كردق نم غلب ةينارصنلا

 ردزولا فنع برص خفيادا رهأ اهلك مورأأ



 أدبا ىحبف طرفأ تيقب ام هللاو بجاو

 ىنيارخ فيدصنت ىئكلجا نم تقفذأ وأو

 أردص ىحرشنأاو اممع ىريذو [ةيقت ىجيطخف

 كحل يي ىلع 5 !لود 4

 فيكحو مدر تناقذ الغأ مل ىلوكتو داعد

 َّك 5 نوحي نأ ىضرأ 30 نينموألأ رهمأ 5

 ةياغ ىلأ نىسحأو :لاود ىلارخشأ كفو داعب

 هدرز: ل ة>ورب رطاخ هنا هناسحا ماه نمو ناسحالا

 انالوم هب اهجورف ةديدع أرارم ىلجا نم

 ىضاقلا رضخحأو أ و اهذ للدعو نينموملا وبيصأ

 ادوهشم اوي ناك و ةمغلود رباكاو دوهشلاو

 تفنن نينموم ا 0 3 8 باقكلا بتكو

 نسعمم أ 0 هيفا كلث ىف ارضاخح

 اهمبأ ىلا [جاسوأ نأ "3 ىغيخي الذ اهمالك



 نيدحلما ةبناكم ليقت نا نينموملا ريما اب

 06 وركحرشيب نيذلا رافكلا نلبي :ىلآ ىنمل سوو

 نودبعيو ناياصلا نومظعيو رابجخا كلملاب

 راغلا ىلع مهداقتعا ىف نودمتعيو مانصالا

 هللا ةفيلخ اي كلذ ني تماعذف ناف روذلاو

 كوكشاو هللا ىلط ضرعلا موي كلايذاب فلعنا

 دبع نبأ كمت هللا لوسر كمع نبأ ىلآ

 ىنا نم الا نونب الو لام عفني ال موي هللا

 ميرم اب نينموملا ريما لاقف ميلس بلقب هللا

 ةارسما دراو اذبأ كلذ للعفذ نأ هللا ذاعم

 ىهن ام دعب هلوسرو هلآ ةدحوم ةماسم

 هللا حلهشا ىننأ مدرم تلاقف كلذ ىع هللا

 رميعأ اهل لاقف هللا لوسر ادم نأ دهشأو

 كدازو ىحكبف هللا كراب ميرم اي نيبنموملا

 ةماسم ىتنا ام ثبيحو مالسالل ةيادع

 فح انيلع ىكل راسص دكقن هلل ةددوم



 ا

 | لاجرلا رطاخت ام اب لاقو كيازلا بجتلا ةياغ

 ةيافامتلاو نوتسلاو ةيناثلا ةليللا
 ب 59 لءقو محو هن تسلا ىلأ كتفنلا تكذأ 3

 دق هجزرنأ كلم ىكابا نأ ىملعا ميرم

 ةفياخ اب تلاق نىياوقن اهذ كيبشضد انيثاك

 كليك ةضاقما هيبن قس مياقو هضرأ ىف هللا

 هقدرذو ميعاربأ خام مجحصلا ميوقلا ىودلا

 جيشا ةدابع نم نودحللا هداف نعد َض 52

 هنادكس هللا كبعأ انليحوم ةخاموم تردص انو

 كهشاأو هللا الآ هلا ل نأ .دهشا ةفيلخلا
 هلسرأ ةءأوسر و هديع هللا لوسر !نييكك نأ

 1 ىلع هرهظمل فدا 9 ىادحبل اد



 اع

 ةيوذعو اهماوق ىسح ةفيلخا بجتان مقنلاو

 مرد ىتنا اهل لاقذ اهباوج اذ عرسو اهظافلا

 اب ملل هل تملاق هجعأرفا كم تمد ةيراذولا

 ىسماسحو نبدحواألا مامأو نيبنمولطا و ميهأ

 ليعت نيباسوملا ليس مع نءأو نوما هز 8

 ىيدلا روذ ىلع لاجوذ خةفيباخلا كفا 0

 اييايثلاو :نجشلا :ىهج انسج احلم .اناش
 لاقف همامت غليل ىف رونملا ردبلا دناك وهو

 نبأ نودلا روذ للع ريسالا تينا خفت هل

 د مرهعذ كلب 0 قر .دعابأ نوحلا جاذ دجأ كلا

 ا لقت مي صافلا عدا يسم دقفا
 امو خييصلا هدف تذخا «قريحح خفيلتخلا

 :فياخكل أ بون دندعد نم ْ مذ اهلخ هيأ



 اهملأ أولصو املاك مالسلا ب هج ةييادم

 .٠ نوراف نينموملا و ريغ ىلع لوخدلاب أوذذانسأ

 أوليق هيلع اولخد املف مهل نذاف ديتتولا

 مما اي باكحذلا هل أولاقو هيدي نيب ضرآلا

 ف١ كمللم تند غب راذؤولا مدربه هلم نينموم ا

 اهيمبا ىلع اهدسنا ىذلا ريسالا ىرصملا

 ىلا اهب برهو هتكلمم ضراو هدالب نم اهقرسو
 فشمد امهلوكد تنقو اهندجوذ فشمد

 انيتاف محصلاب اباجاف امهمما نع اهانلاسو

 مدرم ىلا نينموملا رممأ رظنف كيدي نيب امهب

 مالكلا ةكصف ماوقلاو دكقلا ةقيشر اهدجون

 اهناواو اهرصع ةديرف اهنامز لا ةكام

 بسلاقلا ةيوق نانجلا ةئباك ناسللا ةولح

 هيدي نيب ضرالا تلبق هلا تلصو اماف



 ع

 دالبلا راسن وشتفي اوراص كقو تاغلاطلاب
 ناك ام اذه خفصلا هدنع ىنوكي نم ىلع

 ناك ام اماو مهغايتأو كولملا الوم رمأ نم

 ظيرافولا !ميرمو: ىئرضملا :ىيدلا رون.ىمأ“ نم
 امهنم مرهنا امل امهناف هجرفأ كلم تنب

 امهتعاسو امهنقو نم ابكر هركاسعو كلما

 أ امهيلع زئاس كقو ماشلا .دالب ىلا اراسو

 تناكو فشمد ةنيدم ىلا الصوف راتسلا

 نوراع ةفيلحلا اهلسرا ىذلا تاعلاطلا

 مويبب فشمد .ىلا امهتقيس دق كيشرلا

 نبيبب اهورضحا !دجو ىتم اههبلع ضيقلاب

 ىلا امهلوخد موي ناك املخ ةفياذلا ىدي

 اهولاسذف سيساوجلا : امهملع اولبقا فقشمد

 مهيلع اصقو مجحصلاب عاربخاف امههسا نع

 أوفرع املخ اههيلع رج م عبيمجو امهننصق

 امهيلع اوضبق ةيراتولا مميرمو ىيحلا رون



 نيسنهوملا ربما ةفيلخلا رصق نع لاس مكث

 علا لصو ولك هياع هول لذ كيشوأا ن وراه

 لوخدلا 3 نيينموملا ميمهأ نم انذأ بلاط

 كلم نم ىذلا بانحلا هلوانو هيدي نيب

 بياودكلا فكلاو ايادهلا تكل مالقو دهجأرفأ

 فرعو هأرف ةو ”ةضفو بانتكلا ةفياخلا حتفف

 هزعاسو ةنقو نم داأرمأ رمافذ دانعمو ةذومضم

 نيمكسملا دالب رياس ىلا تاعلاطلا اوبننكي نا

 روذ ةفصو مدرم ةفص اوفصوو كلذ .اولعفف

 نابراه امهناو اهمساو همسا اوبنتكو نيدلا

 اهيباع ضيقبلذف ا©هدجو نم قاف ناسرزهنم

 ممل رذطخغاو نينموملا ريما ىلا اههلسرو

 وأ الاجأ أ ةلهم كلذ ىف اوطعت نأ رذخلا

 عم تاسرأو بنتحلا تمنخ مث ةلفغ

 باسحنلاو باجخا ترئاننف  خيديوبلا



 نيرا

 نك . صوم ءلعج م .عالأ

 أوطخ ةتلود بابرا كتذكو كلما مه باتكلا

 منال نأ كرمأو

 اه .بثوقكمللا ىمض ىف لاقو مهيدياأ طوطخ

 هذلدو .ةفياحلا ؛انالوم اي .كنم الا ىننب فرعا

 انل اجوتاسرأ اذاو روكدنع انجاوح لوأ

 فكلاو ايادهلا لاسرأ ىق مكشويق فرعن

 ىدنع كلذ اينيد قرر را ول لوقد عجرو

 نيزارطب ةعلخ كيلع تعلخو ىيريما عاطقا
 ةنيدم ىلا رفاسي نأ ةرماو باتكلا هلوان مث

 | نينبموملا ريمال هيبطعي ىرأو مالسلا راذ دادغب

 نوعاملا ريزولا رفاس مث هدببل هدي نم

 رافقلاو ىراربلاو راعوالاو ةيدوالا عطقي راصو

 اهيلا لخدو دادغب ةنيدم ىلا لصو نأ ىلا

 حاوتساو رقتسا ىتح مايا ةتالق اهيف ثدكمو



 ىرصألا ىيدلا 0 هجاوخلا ى أ ىلع ى يدلنا

 ةيحان ىلا ربلا ىف اهب رخو اليل اهذخاو

 نينموللا ريما انالوم ليضف لاسن انناو هدالب

 ىف ىنيملسملا دالب رياس ىلا بتكيم .نا

 نيبما كصاق عم انيلا اهلاسراو اهليصخت

 ةياهامتلاو ىوتسلاو ةيداحلا .ةليللا
 هجرفأ كمله نأ ديعسلا كلملا اهيا ىنغلب

 وراه نينمولا ريما ةفيلخلا ىلا لسرأ امل

 د ميرم هتنبا ىع هفرعي اباتك كبشولا

 ىف «نيملسملا دالب 0 ىلا .بتنكي .نأ :هلضف

 | مادخ نم نيما كصاق عم اهلاسراو اهليصخت

 ىف مكل لعك ىنكو نينمولا ريما ةرضح

 هسمن ةئيدم فيقعت انأ مكتدعاسم ريظن

 نيماسملل الجسم اهيذ أونيتو .اعرامث |

 اجارخو ةيزج هنم اوذخات ىلاثلا فصخلاو

 اذ كلملا ساقو ةنس للك ىف مكببللا لمد



 ىدنذع  ىاولاو. ناما الو نما اهعم اذل داع

 ىزأ م ىننيدم ىلأ عجرأو ىتمرح مزلأ نأ

 هني دم ىلأ عجرو هدسرف نانع ىولا كلملا

 هبلق ىف تقاطنا هرصق ىف كلملا رقتسا ملف

 ماوسهناو ةثالثلا هداوا لتق ىلع نازمنلا

 ىذلا هسومان دومحو هءةموردح ردسكو هركسع

 فيصن رادقم رقتسا امف هباهذ كواملا تناك

 هنكلمم اريكو هتلود بابرا بلط ىتح ةءاس

 نوسحاملاو ورسهقلا نم اقل امو اهتوخال

 نينموملا ووعأ ةضرأ ئق:ادللا  ةفيلخ .لل .ابايجمي

 نوراش
 بكف ةيضقنا هذجب ةمالعب كيشولا

 روذ ةينسأ نيماسملا أرسأ نم وبيسأ |هىسنا



 هنقفغاف نيفصن هترطش هب هتبرضو هطمغ نم

 سيبدو راغثا ىلا هحورب هللا لجمو هيوخاب

 ىبيذلا :ناسرفلاو ةقراطبلا تار املف رارقلا

 ةتالتلا دالوالا ىلا اهيبآ عم نيبكار اوناك
 عقوف عنامز لفأ عجلا اوذاكو اولنك لف

 ةيبهلاو بعرلا ميره تمسلا نم جبولق ق

 أونقياو ضرالا ىلا 8سورب اوسكنو راقولاو

 ععيمج اولوف راهينالاو لذلناو رامدلاو كالهلاب

 ىلا كلملا رظن اهلف راوقلا ىلا اونكرو رابدالا

 سلق ه,ركاسع ىلآو اولثذ سلق ةقالقلا ه«دالوأ

 قرشحاو راهينالاو ةريكلا هدذخاف اوموهنأ

 هلق ميرم تعسلا نا سفن ى لاقو راغلاب

 تييدجرسو ىلقع تباق ناو تانقئسا

 ىبسفن ىلع نمأا الف اهتزرابو ىدحو اهلا

 اهتوخا تللنق امك خانق امرشا ىنلققت نأ
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 ناديملا ةموح ىف .تلاجو هيخاب هدتقحلاو

 لاطبالا نياو نارقالاو سراوفلا نيبأ تلاقو

 تكلا“ ىبأ ردغالا ريزولا نبا ناغجشلاو
 اهوبا كلملا حاص كلذ دنعف روعالا سرخالا
 ىدحأو تءانق لاقو ميسي عمدو حبر بلقب

 مسكحصلا نيدلاو مجسملا فدو طسوالا

 اسي لاقو ريغصلا هدلو ىلع فعز هنا مث

 كينتتخا لاتق ىلا ىدلو اي. خا نورطب

 اهقيت الو كيوخا راثب اهنم ذو ميرم

 خلقم ميقا اهب لقمو ةلقق اعرشا اهلغقاو

 لمحو ريغصلا اهوخأ اهيلأ زربد كلذ كنعف

 نسحب هيلع ؛تلجحو ةتاك تقتلاف اهيلع

 اهةيسورنو اهتفرعمو اهتعادوتنو اهتعانض

 .دنعو هللا .ءدع اي ن وعلم اب هل تلاقو

 اهغيس تبذج اهنا مث ىيا ىلا نيملسملا



 زارسملا تميلطو نادببلا ةموح ىف تناجو

 ىيدلا ادعا اب مولا ىل زردب 0 زجانم نم

 نيحلا !دعا اب مويلا رجاع الو نالسك

 ريبكلا هدو كملاا رظن املاك رهاوهلا مود

 هباوتدا فشو هيجو ىلع مطل لنق كف

 مره كنا لاغق ىلأ خءرسبد ىدلو اب ووبأ

 اهب ىنياأو طوطرب كيببخأ راغب اهذم كخو

 عمسلا ئتبا أب هل لاقذ ةربقح ةليلذ ةريسأا

 ميره تسلا هنخا ىلا زرب هنأ مذ ةعاطلاو

 هياع تلمخك هنلامح تفنن 5 اهياع لليحو

 نم كشا اديدش ًالانق هاياو ف تلناقنو

 دق هحور ىلاثلا اهوخا ىارف لوالا لاققلا

 كلذ هنكم ملذ بورهلأو رارغلا داراف وج



 يحعبصو ممالظ ميو فق امضلا راص ممالكلا

 الجو راهينالا 8ذخاو راصبالا هيلا تصختت

 املك طوطرب راص دقو اليوط اكرقعاو اهلم

 عقاومو بردا م اباب ميرم هنخال مذ

 نس هدستو هيلع هلطيت برضلاو:نوعطلا
 اهتيسورفو اهتفرعمو اهناكرح اةوقو اهنءانص

 ىلع دقعنا ىتح ةلاحلا كلت ىلع الازي ملو

 راسبجبالا نع ناسرفلا اباغو رابغلا امهسور

 هقيارط هيلع دكسنو هقصالت ميره تملاز الو

 | همرع لكومضاو هت تلطبو اهنم لك ىتح

 فسيسلا يرخم هقتاع ىلع فيسلاب هتيرضن

 رانلا ىلا هحورب هللا ليجتو هقيالع نم عملي

 نىظلا, تفلاخ ميرم نأ مك راو علا سمن



 عملا طوطرب لاقذ لام حيقأ هب لقم اهعم

 هنقو نم ميرم هنخال زرب هنأ مث ةعاطلاو

 هيلع تليمدحو هتقتلاف اهيلع ليو هتعاسو

 طظوطرب اهل لاقذ هملا تبرقتو م.م -تندو

 نئكن)» كنم ىرج ام ىفكي يه مدر ب

 نيج ديلا زي عت نما ييجاالإء راالايويدرصك
 نيدلاو جسما فدو مالسالا ىيد ىنعي

 ىكيابأ ىيدل ىجرت مل نا حيحكصلا

 خانق اهرشا كنلتق لاو كولملا ىكدادجاو

 مديره تك دضف خامم جيقأ ىكبي تللقمو

 دحشا تاهب» تاهي» تلاقو اهبخا مالك نم

 تام نم شيعي وا تاف ام دوعي تارسحا

 لليد نبذ نع ةعجارب تمديمل هللاو اذأو

 تيبقس ولو ىدهلا نيد ومو هللا دبع ىبأ

 ةيافامتلاو ىنونسلا ةليللا ادرلا سوك[
 الفم هنئخا ئه طوطرو نوعملاا عب يس املذ



 م

 اهرصع ةديرفو اهذامز لأ عجتنلا مهدرم

 بوكولا ةردغص قو اهوبا اهماع لق :اهناواو

 راهنلا ىف عماقملا ضوخو ليلا روهظ ىلع

 كداوج بكرا ىيدلا رونل تلاقو ليللاو

 صرخحاف ادن أذاو ىرهظ فلخ .ىكو

 اسهم .كداوج . ناش عوقولا ن م ك.سفن ىلع

 هئنبا ىلا كلما رظن املخ فحال هقحلي

 هدحأو ىلإ تنفتلاف ةفرعمللا ةياغ اهفرع

 كيتا هذه طوطرد اي هل لاقو ريبحلا

 ترماخ سدق بير الو اهيف كش 03 ميرم

 اسهملع زوباف انلاغقو انبردح تيلطو انباع

 ىنخح اهلهفت ال اهب ترغطظ اذا كنيد فدإو

 تسعجر ناف ةينارصنتلا نيد اهياع ضرعت

 ناو ةريسا اهب انل عجراف ميدقلا اهنيد ىلا

 اسهب للثمو ةلقق اهرشا اهلمتاف عجرذ

 ىذلا نوعلملا ا كلذكحو هلقم اعرشا



 9 اكيحلا رسدرص نم عوف ىللأ

 : كيه خب عرفا راغلا ترظن أذاو

 3 اونا م3 هو نم لودأو

 ؛ ةولخ الأ نعذلا بدأ ال اذا

 © نار فيغر ىف ارس تيبلا ىف

 : نكت ولف مياس شيعلا وف اذع

 واتصل ىراولا : يب ؤلخط ليضع
 نيدلا رون نم مدرم تسلا + تعفو املث

 ماسنبالاو ككضلأ ترهظأ رالكحكلا ١!لف

 اوناك ولو مهرش كيفكأ اناو كناكم كعاق

 اهو نم ترفغذ 2 ْن مد لمورأا ددعع

 نامل كلذ يرخ نانسلا تعمدقو نانعلا ١ 2( .ذ د ؟ . 5
 اذا هاذا وأ بويجيلأ حدرلا هناك اية خوي

 ناصح كفو بوبينالا فيض ند افنان لازأ
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 امو ةفرعللا كيج هتفرع: كفو ىلوالا ةرملا ىف

 روسعالا ويزول اذه الأ ىدب نم ءتاخ

 خي عدا . كاملا. نأ م3. هاعفب ىزوج كقو

 الانطدأ اوذاحو هدالوأ ميم ختام تذوأأ

 سراش فلاب موقم مهم ددحاو لك :اناعدت

 ره دكعباع كلملا جاو ناديملا موج 3

 صاودشخش عم مهنامجك كملهأ أ ب رو أوبكرذ

 مودا وعيني عيباكأو ءملورد بابرأو هتةقراطب

 مديره مهذاأر اماذ :-ىداولا كلذ .ىف  قوفكلف

 ندعي تماهننتشاو اهداوج تيكرو كمض#ن

 كناخ .شياأ ىيدلا رونل تلاقو اهدالج

 لاونلاو: برغملو :لاتقلا. ىف. كبلق لاح شياو

 لاقو .دشنا مث لاخلا. ف كتولا لتخم لاق

 ١ ناتع نيكرنأو .ىنيعد مدرم

 2 نادغ. لوطو'. ىلعق ىكردصقفا

 ١ اقباس أداوج بيكرأ 4 نبدأ رة
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 لاقف مره هقنبا لاح نعو هلا نع كلا

 هدقسا اهنا ربغ اهب ىل ملح كلا اهبأ دل

 ىدحورب تفرع اهذ ا2دبب نما م احلق

 ناك ام ملعا ال ىلاو ةعاسلا هذه. ىق.الأ

 ربز ولا مالك كلما عمس املف اهرقأ نم

 !| كعيعللا «يلكتجاوا ,مالط هيجل ءايطلاتا ماب

 جوخ هسأر ىلع ربزولا عب برضو هنقو نم

 ك.لملا نأ مث مسارضا نم عملب فيسلا

 ناسهدلغلا فلخ هتءعاسو هنو نم لسرا

 مهنم كلملا بلط اورضح املف سايسلاو

 نيناصألا نأ كلملا اهيا هل الاقف نيناصأل

 انناو امهعم روخريماو ةليللا هذه ىف !دقف

 خكدتفم اهلك باوبالا اندجو انكجصا امل

 نسم هدقتعا امو ىنيد فدحو كلملا لاقف

 ىسحح ىتنبا الا نيناصدلا كخا“ام' قيقي

 اهذطخاو خسبنكلا مدخل ن اك ىذلا و يس لأو



 و

 حبيصاو ةليللا كلث ىق.زيزولل هتنبأ سوز

 امك امهيلع حبصي نأ كلا داراف حابصلا

 ماقف مهئتانبو كوللا كنع ةداعلا ترج

 بهذ٠لا رثنو ريركلا فقشلا دعم ثخاو

 طشاولاو غخمدخلا هوفطاختي ىنح ةضفلاو

 ىشمتي كلملا لزب

 ريز ولأ كجوق كيد رصقلا ىلا لصو نأ ىلا

 هددي فرعب ملأ مباذ وهو شرفلا ىلع مقلم

 اسنيجع رصقلا ىف كلما تفتلاف هيلجر نم

 مأو

 ردكتف كرذ مهبلز 5 هنأ لإ رهلط اامدتو

 ءاملا راضحاب كلملا رماو هباوص باغو هلاح
 املخ نسدنكحلاو 0 لاو : نكسملا

 طعسو اعيمج هج هببلا كلذ اوضح

 ربرولا طعس كلا دو "يع نجا لبياههفك
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 لاق تبيح اهذرنخم وعاشلا ا

 ٠ هةرسبدغو هريط منو أذأو

 8 راحمالا ىف ناهلولا هقاتشيب
 ؛ هتاينج ىقث سودرفلا دناكف

 0 ىراج ءامو ذيهكافو :لظن

 نيدلا روذو ميرم تسلا تلوذ كلذ كنعف

 ةخعسانلا خلبللا ىداولا كلذ ىف اوكرتسي

 اوبرشو اولكاف ةيامامتلاو ن سهل

 ابرشو الكاف احرما ىف نالكإب نيناصألل اوقلطاو

 ناركا نعود ناهداصي اسحب كانوا مولا
 اههذم لكو اههعل ى ب امو :انميديباحويخلا

 قارقلا ملا ىم هاقال ام دبحاصت اوكشبي

 اهنيك :لوابكتشالاو تت عبلا ب ىم. دش ناكل

 دس ىتح ران دق رابغب اذاو كلذك اه

 السلا ةعقعقو 8 ابد اعوسو زاطقالا
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 الصو::ىدج+ ناثداكفي اهو. ريبخلا «:فيطالا
 ءهءأ يبد

 تملاقف بارتلا ىف مقام وهو تيرفع هذاك

 خو: هبات درجو لزنأ ىيدلا رونل ميرم

 لليقأ ردقأ ال١ ىتس اب هللاو اهل لاقف هحالس

 الو هدنع ناصخلا رهظ ىع لزنا الو هيلع

 هتقلخ ىم ىنيدلا روذ بجكانو هنم ابيرف

 نم: بجكاتو اهلعف ىلع ميرم تمسلا وكشو

 اريس ىيرباس اولاوب ملو اهبلق ةوقو اهتعاجتأ

 حابصلاب هللا حيصا نأ ىلا ليللا ةيقب افمنع

 ىاوولا ىلع سمشلا ترشنو حالو ةروغب انضاو

 نالوغلا هيفو حيفا حرم ىلا الصوف ساطبلاو

 هيناوج تلكشو تابنل-ل هنم رضخا دق حرمت

 تافكاع هيف روبطلاو تابحكلا نوطبك

 هين لاق امك .تافصلا خفانذ# دنم ضرالاو
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 تلوذف هياجر ىم هيدي فرعي ملو همون

 اهلجرب هتزكلو ناصحلا .ىنع ميرم تسلا

 اب اهل لاقو بوعرم وهو ءموذن نم قافاغ

 ىكتمالس ىلع هلل دمحكلا ىنيج ىننا ىتس

 ناصل اذه بكراو كليح ىلع مق تلاقف

 نيدلا رون ماق كلذ كنعذف تكاس تنناوأ

 أوراسو ةخنيدملا نم أوجرخو رخالا ناحل

 ىلا ميرم تينؤتلا كلذ كنعف ةينامز ةعاس

 ال. كل تللق ام انا هل تلاقو ىيدلا رون

 ىخس ب اهل لاقذ ماني م ملفا 2 مات

 ىداون درسي ىه آلا تيمن. ام اذا هللاو

 تكحاذ قاس ب ىرج سشيأو ىدداعبمب

 ىلا !لشئيملا م نيعلا- ةباححي قحااول

 هلث دمحلا نيدلا رون .اهل :لاقف. ئهقنللا
 هللو وهسأيأ ىف اودجو ةمالسلا ىلع ىنتس اب



 مع 52

 ه«ترظنو هملا اهسأر تناشف ىيدلا روذ

 اههجو ىف اهضلا راصف فيربالك ريخانم هلو

 ىنب مانت ب نوكت ىد هل تلاقف مالظ

 انننو اهل لاقذ ممانالا نيد كيس امو ماح

 لبخا قداس كوع م ىهسأ انأ ماهللا تمد

 مالك 500 مهدرد تدر اهذ ماين سانلاو

 كب هقيرضو كاسل اهنقو نىم تدرج ىندح

 هللا للكو دمد ىف طبذني وهو ضرالا ىلا

 اهكيننيلف لدنعت رارشلا (سماو 0 ىلأ 0

 تعجرو 0 لع يضدالا تيينجاو ا!دحاو

 ىيدلا روذ ىلع شتفنت اهيبقع ىلع رثالا ىف

 اقللاب هتدعوا ىذا ناكملا ىف ادقار هتقلف

 3 باح نهيان ىو هدد ّق دواقلأو كبك



 كات 3 رت ديعلا ن 1 روم امهقةرسال ميو سألأ

 قرسب لمطصالا 5 ةخنيدلملا نم خابللا

 رون ارق خنافذلا هنم  تعحال قا 0

 دواقملا عطقف هذي ىف نيناصألو اجانب قيدتا

 م تسلا وح أذأو دما يالا ةوستنو

 ايننوؤننك و اولا خامادح 0 ثتمايقأ

 كندكحاشس ىو رخالا ناصحلا ىلع هلعكاف

 ةدسلا يأ مت نيدلا رون كنأ نظن ىو

 وول خنيدلملا باب م تدجرخ موبرم

 وة فال ىلا دانوبإلا .:تفتلاف+: نكات

 ةبيراج 5 ىملوفقذ شيأ 4 لاقو بضم

 خل روبغ ىثو ليعلا نردود مه درم تعيب



 اإ)

 اهرظشي خنيوللا باب ىلع كعق ةثاف نيكساملا

 رع ىلا ل.سرأف هدي ىف2 نيناصحلا .دواقمو

 نولخذبي نامؤلا كلذ ّق ريال كوام تناكو

 ىف اذوجوم. ناك كقو الحا وأ .نيناصأل

 ضعب ناك لثو جذوفالا كولم ىكذع ويارا

 نيناصخلا قرد نأو نيناصخل ليحأ وردم

 نك دقو .هيلع اوعلخاو ةلماك انريوج دوطعا

 ناعز هل دكيعأأ كلذ

 نيناصشل لذا ىلع ردقب ملث ىفشدا وشو

 هكارفأ ابل ّق رودب

 امهلقنو ريزولل اههيهو املق كلملا دنع اكو

 ان /ديدش ارق :دكيعلا جرف هليطصا ىلا

 ف د>و لاقو امهيف عمطو كدرم نم باع



 اقل

 هتسابو مدقلا ىف هتكرفو ريزولا تلفاغ

 سابو حرفلا ىم هلقع راطف ريزولل هتطعاو

 ىف رقتسا امذ هبرشو مدقلا ثذخاو اهدي

 لاليجلا ,رك ضرالا ةسأر تنفد ىنح هنوج

 تدمعو اهبمدق ىلع ميرم تسلا تماقث

 هلمح فخ امم اههتلمو رايك نيجرخ ىلا]

 فانصاو تيقاوملاو رعاوجا ىم هنمث ىلغو

 ايش اهعم تمامح اهنا مث ةنمثلا نداعملا

 حالسلا غلا تسبلو برشملاو لكاملا ىم

 نيدلا رونل اهعم تذخاو حافكلاو برذلو

 رصقلا مىم اههب تاجرخو اهئاشك | ىلع نيجرشل

 أون تنناحو امهب تمون عرس ديد ا

 1 ذخنماتلا ةغلبللا ةعاجتنو ةوق

 لم. نما نه. ناك ..ام 56 .ةياغامتلاو

 0 نودلا رون ورمهأ ع 9 م :امأو

0 



 رت

 خجاوخ هل اومدقف برشملاو لكامدلا راضحاب

 نم راكوالا ىف حكانتو راطو بد ام اهمف

 عيضر انافرخو ماملا خجارفاو نامسو اطق

 نمو انيمس ازوو ةيوشم اجاجدو ناضلا

 اهدي ميدرم تسلا تدمف ناولالا رياس

 هسوبتو اهلماناب ريزولا مقلت تراصو تلكاو

 داسغو ليكالا نم ىفدتحا ىنح همذ ىف

 نيب نم راوجنا اولاش كلذ .دنعف امهيديا

 تراسف مادا ةرفس اوطحو ماعادلا مهيديا

 همدخلاو ردزولا ىقستو برشتو المد ميره

 تذذخاو حرفلا نم ريطب داك ىنتح ةغخمدخ

 كلذ لنعن هلسد نم ركسلا ىكمتو هلقع

 اهييج ىلا اهدي ميرم تنسلا تدم

 قرغم :ىشاحيرقأ منيب صرق هنم تجرخاو

 ليقغلا مش اذا ةءاسلا هذهل هتدعا تناك



 مم

 ئكسم وهو ماعنلا شير نم ةيشخح ةفرودم

 اهيلقب اهبر :تجان هنرظن 'اماف اهبلا ' قاي نأ

 رمكخ الو ابرأ ىنم هغلبت ال مهللا - تلاقو

 هيلا تاج مث. ةراهظلا تعب :ةساجنلاب قع

 هتفطالو ةبناج ىلا .ت.سلجو ةدوالا: هل ترهظأو

 انيبلع بجي اذه لك ىدبس اي هل تلاقو

 مالسألا زاب اذا لوقي رياسلا : لقملاو: لالدو

 اب تءنخحخ ناف :مايقلا ىلع دوعقلا «تعماس

 ىسح نكاتف اندنع ىلا ونجل ام ىديس

 لبهلاو :للضفلا ريزولا اهل لاقف .كدنع“ ىلا

 نضرعلاو :لواحلا ىف ضرالا ةكلام اي ىكل

 ىكناماغو ىكنبماد> ضعي نم الا انأ' شياو

 ة+بركلا ىتمدخ ىلع مكاينن نأ ىدكاسن

 ضرالا ف ىكلم ىهجوو ةمينولا ةردلا اهنيأ

 برشلملاو لكالا نياو ميرم تنسلا هل. تلاقف

 ومأو هراوج ىلع ردز ىلا فعز كلذ لنعت
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 لوفد لعجو تشناذ

 اليل. .مدجللا اومكتمب باتكإ, قات
 ه قاجاو : :نمكيلا اقوش: يحييف

 0: مكلاصوب ْئ ضم اشيمع قخركرتَو

 - ف ةوولآ 6 00
 د ديفا ل قءعملاب ابو ت١ -

 اهل

 ا © ا ليغفشاأ نيا رون 35 مذ _- اهل

 لولا تالا ى ضمو لماللا >ءنلع نجح 5

 نيناصأل 9 ١ هتنعاسو هنو نم نضهن

 جرو جور ديلا عىسدأ نم نيجرسب اك 2ك دد

 راسو 00 لفقو ليطصالا باد“ نم اهموب

 تسلا رظتني سلجو ةنيدلا باب ىلا اميب

 عر 9 5

 انذاك مدر خةحالا زمأ نم ناك ام: امأو

 موعدا ربزولا تالجوذ و صقلا كلذ ىف اجمسوب

 نغ,نكشم. هو سلجلا كلذ. ىف اسلاج



 كيلا  ىوشلا ةريقك كو كيلع ملست ميرم

 هذ لوصو ةءاسف كيلا ايتاسارم هذهو

 ك.نتعاسو كنقو نم ضهنت كيلا ةقرولا

 رذخا مق رذحاو مامتعالا ةياغ  متهنو

 لوالا ليللا ثلث ئيضم !ذاف مانت نا

 كلت ىم دعس نوكي الق -ليللا نوم

 كشت نأ الا لغش كل نوكي الق ةعاسلا
 خلودلا باجد ارب يرخأو معهذخو نيسرفلا

 ىلأ هل للقف نيبذ حيار ثمنا كلذ لاق نم لكو

 هذله للغأ ناف امهريسا امهب تاجرخ لق

 تحسنا ىأ مث اهباوبا لفقب نينيمطم ةنيدملا

 اهتنمر و ريرح ليدنم َّ خفر ىلا تمفل مدر

 اهارقو اهذخاف كابشلا نم ئىيدلا روذ ىلا

 طخ اهناو اهانعم فرعو اهثومضم مهفو

 هنيع ىلع اهعضوو اهابقث ميرم تبسلا

 لاصولا بيط ىف اهعم ناك ام ركذنو



 تاببالا ملف

 :ميوتنمنسلا ه6 سول فاز ن انم

 8:بيظرلا: ماوقلا+ ىذ:ىح :تفداض
 ؛ اقللا دنع بتعلاب هنا ماو

 9 بييكلا .ءرب هيف بتع برو
 نقلا .تركسلا!!فهإام .لاقف

 © بسيسعألا باوجا: در نع كدص

 ؛ الهاج اذغ كق ىم اب تماقف

 © بيرتسااحك فشعلأ لها ملعب

 ؛ةهفقشع نم اقشاعلا خمالع

 ا( دحلا فاشل نفع دذوكس

 تريضحاأ هرعش نم ىنيدلا روذ غ.ذ املف

 افهبتكو ءاييانانرهو اهل قو هاو دك زووم اا امللا
 مالشسف كعب اما: ةفيرشلا ظامشبلا ىعب هيف

 ةيراجأ ناف هتاكربو ةتمحرو: كيلع هللا



 ثم

 هت ءيكمسل مكين فرعأ تنك ول

 ١ ىلوس كاب تومأ ىشخا ىناك

 ..  يينتامإ ءانلح م _كتيغدو

 نىيدلا رون نم مبورد تسلا _كعوس املف

 راعشأالا هلع نيحسملا قرافملا فيشاعلا

 تءاعجو .تدشنان ممالك نم .ا2هلنع_ليعح

 تابيدالا هلله لوقت

 يئنوجم اهافويطوصا» قف. كيينمت

 © افرط الو اناسل كلما ملاك تءاهذ

 ؛ رداثد باتعلل . ىدنع ناك

 ,  اثرح الو تدجو ام انعومتنج ا اهاف

 عمورس ملف

 هذف نأ هللاو لاقو ١ديدش احب ىحب

 خغلمللا بر الو كش 9 معدوم قادس خود

 اهفرعو مج نر كلما ىيدلا روذ

 روذ نأ رمت اهرييغ وا ف تيناك نأ نرذ



 مسرع

 © ةمئاش>ج ا ىلوغمد تواخ :؟ذاو
- 8 22 

 ناهييفا بعيب اعد عاد ىلع 1

 © خ_:ءاذقل هناسأ هدنم- تميلذ 5

 (اهلاعفأ ىثي مانيإلا بشعا ال

 © هنقذ مهسب ىلق تمر كقلف

 ؛ اكصاق مكاوس ىلا رمسأ نملف

 ه* هتنلاخ مكتاصرع ىف بلقلاو

 ١ مكختام ملاظ نم ىفصنمه نم

 8 :تمحكح املك املط دادزب

 ؛ كلم فحل ىحور تكلم

 3 21017 م عاضأو ىنعاضاف

 ؛ ىتجاهم مهاسملا اشولا اهياي

 © هتكلعا دقن ىدسج ىلع اقثر

 هلأ بابرأ نود ىلق :تللح ل

 8 «سةااخ ىذلاب ضارل ىلا

 ١ رخأز ورح لم (يومد ترجو



 ازكرازد

 00 1 . يرحم ىلع نكن ُّى

 ةنرعلا هيف تققح هرذذ عيدبو هةرعش تاعودو

 انه ميحصلا نيدلاو جوسُمأ فحو اهل

 نم تحضهتو ربخ ىكعم 0 بدسدحأ كنك

 تيدحبو كايشلا نم تسماقو .اهتعاشو اهنقو

 اهلغش ضعب ىلأ ريز ولا تنب تيضمو ةعجار
 22 ةينامز ةعاس ميرم تسلا تربصو

 تراصو هيف تسلجو :كابشلا ىلا تعجر

 ةفاطل لماتتو ىيدلا رون اهدبس ىلا رظنت

 ردبأ اذا رديلاخ هنتدجون : هيناعمو هعنص

 تارسغا رومياد هنكل رشع ةعبرأ: هليل ىف

 تاف ام ركذن املك وهو تاربعلا ىراج

 تاببالا هذه لوقيو كشني

 : ةنقلن “ام: ىبحا ليصل تلقا

 8 هتلصاو ىف شيعلا رمو ادبا

 : ىرولا نيد ادراج اب ودحم ىجمد



 ريو

 هدا *بذاهد اهدادعأ تءماحن

 0 سوح 3 زءربم يح اي عبانو

 . اوفق الأ
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 + هك ءللاقم اوعهسأو-  ىل

 م . 0 هسسس 6 1

 4 هنشيشناردش“ لموت ومةقهلو

 م ةينفي سلا كا قيذاو نىربصد نبأ

 : ةتبماح لوذ ازهبف ىجبلق رانو

 3 ءببض مم ىبلق ران

 ؛ ةبيراج ىوه ىم ىبلاقب وه

 - » «بداد اهيلع اضعألا تع ”رديدص



 أ
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 تافص هذهف نيقيب مجيدص ردز ولا تعذب لوق

 تركز .ىذلا :باشلا اذه وع .له ئرت

 اهنقو نم تحض#يمك مارغلاو دكجولاو مابهلاو

 ىلأ وسدز ويسسأأ تعاد عم تشو اهننعاسو

 ا هبويبحم وخ اذاذ ةدنم ترظنو كايشلا

 هناي اهمذ قشع ةراح نم ةهددجو لقو

 + هيراج دوج ىلع ةخاياش

 ىو او . .ئداهتسو ضاخما ليف



 ا

 خم ردصنا خريص خكلمطا اهيا ىكحل م

 لوقت تدشناو تاذف ام تركذت

 : ىبجانم رجاف ىلع !داقنم رودحا دس

 #8 ىرثذ ىلع ارقن عمدلا مظن فلطاو

 ! ىذلا رداقلا هب قاي برق ىسع

 وهنا هينقباخ»١ق موي لكامل

 .كلملا اهيا ريز ولا تننب ةيبصلا اهل تلاقف

 هذ ى ىعم ىموقو كردص ىقيضت ال

 43 اتننكنسسع "ناخ>نئصقلا :كابش. ىلا. ةعاسلا

 ولح ماوقلا فيشر حيلم باش لبطصالا

 اهل تلاقن قراغم فشاع هناك مالكلا

 قراغم 700 هنا ىتفرع امد ميرمه تسلا

 تفرع خكلملا اهيا ريزولا تننب اهل تلاقف

 راهن عم اليل راعشالاو دياصقلا هداشناب كلذ

 نانك أ مير كيسلا تلاقذ راكبأو أودغو
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 ثتيحجغاب [هسنأوذ اهمبأ جوز مدر تسلا

 اهعومدو اقيض اهردص تدجوف اهبلا تءحاورف

 ادحيدش اكب ىكبت ىو اهدخ ىلع ةخيراج

 لوهسلاك اهعومد ىركو كثيزم نم هبباع ام

 لوعتو هنيشيتو داك ةاوبرك

 ؛ قاب كجولا رمعو ىرمع ىنضم

 ؛ قايتشا طرف نم قاض ىردصو

 قارتقسملانمسلا :غيبياف باهي

 ::ةمانسملا ضاتيا .نوشحال لطفل

 ن4 قانلملا ىلع بيبغا عمتجو

 بيع باسم ناي رشزالا فلولا

 | بركو فغش نم مسجلا ليك

 ؛:بببتع زتكحبيب هيلع .اوكجلت ااذَلْو

 ؛بح نم ىقشا ىنوكلا ىف امف

 2 .قاذملا بذع ىئوهلا دجو نأو

 مهره كيلا ويزولا تمد خيبصلا تلاقذ



 نم :غرفو. ةمالك نيدلا روث. متعسا املف

 ريزولا تمن ةييصلا تاق هداشناو هرعش

 ا!ذف نأ جيحصلا نيدلاو جحوسملا فدو

 و .انعلاد ىف . لخادو جيلم باش مهلسملا

 غليللا قزافه ميتم وا وب هيث 'نكرش

 ايف ةياهامتلاو مو 5200 احا سلا

 هلثم صبللا باشلا اذه هقشعي' نم ىرت

 هقشع ناك ناف ال مأ هدنع ام هدنع لحو

 ناك أو تاربعلا لاسرا هل فح ملم ىف

 تارسدلا ىف هرمح عبيض كقذ جام دع ل

 دق اويز ولا جوز ةيراثزلا . ميرم: تناكو

 تناكو مويلا كلذ سما ىصقلا ىلا تماقن

 تاهزعذ ردصلا فيض اهنم تار ريزولا ةئبا

 مالغلا اذه ىع اهتدحو اهلا :بهذن نا

 تيمتتسا اهذ ماظنلا نم تنم تدعوس امو

 اهأرو تماسرأ ىنح مدالحلا ةيبصلا كلت



 4 قودغ ةنم بلقلاو 1 .تفم

 ؛ هئنارغزو «قفيقعلا وه اوكشي

 : هتئالاحو ف.تعأأ نم اه[

 © «تاراريسصكب ىبلق قرحا

 ٠١ ىلةيبد مل فشعلاب ىذلا1ن نم

 وهلا ري هجيج ئىم - نمو

 ٠ لكلخ اهماس 09 ىقب نيمو

 ؛هنئالاحو اقشعلا ىم اها

 8 «بتارابدكشي»ىعملق قرشا

 :ىلب دق هب نم ربد بر اي

 ١ ىلفاح نم معنا اي ءلفكاو

 ! ىلج اربص كنم هيلع غرفاو
 [؛ىنبانغا .لك. .ىف ذب ”ضططلاو

 ؛ هبئالاحو فشعلا ىم اهأ

 3( :هييضارارححنب .ىشلق 07
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 ؛هنئالا>و فشعلا نم اا

 © هنئارارسكس مب ىباق قرحا

 ١ ماهنسم مرغم نم ىرولا ىف مك

 ؛ مانملا كيعب دكجو ىم نارهس

 ؛ ماقشلا بايذ تعسيلا كنم مك

 ؛هيئارارمل ىعرأ تههقو

 ؛ «تالاحو فشعلا ىم اها

 8 هقارارسكب ىبلق قرحأ

 : وو ئردو ىربص لق مك

 ؛ ىمدنعلاح هنم ىنمد لاسو

 ؛ ىمعطم ىم ررم انضلاب مك

 هناقاذم ىف اولح ناك ام

 ١ «تالاحو فشعلا ىم اها

 © هئارارسكب ىبلق قرحا

 ؛افشع ىلغم سانلا ىف نم نيكسم

 ؛ قرأ ىلا انا حفنج ىف تادو



 ؛ دابعلا نيبب كليق نم تنك لق

 داوفلا ىلخ تنا ام لثمك

 : داينعا ىسكح فشعلا فرعأ مل

 ؛:.«تاضايعقعمل .قياطدب جمطع

 ؛ هئالاخحو فشعلا نم اغا

 2 ,هنتارارخكنب :.ىلق. نوحا

 ؛ هلذ امو فشعلا ام ردي مل

 : :8ليفتفقيج ىيلشا ضخلا آلا

 :ب.عيلعخرىنلاج فايع نوفلا

 هتاخد حانضا «قعيكحو

 ؛دهتالاخحو فشعلا نم اغا

 5 ةبناراوسشكفي ىباق قرحا

 : أرهسأ ىجدلا ىف بس نيبع مك

 ؛اركملا ليز يقيل بودركلاو

 ءاوبهلا :هعمد لاما :نيككو

 ؛ةففاريينبا بخان قعرور



 ميا

 ؛هئايباب رهدلا كضع ول

 ١ هئرارسم قوذ نم تع|اقل

 : هتالاسحو فدشعلا نم اهأ

 © هتارارسكس ىبلق  قرخا
 ! ردغ نم  مْويَلا١ تملس: ىكل
 ؛ روج ناصمو هيهانت نمو

 ؛ هرسمأ ىف راح نم ملث الف

 ؛ هئا بابص مظع نم لاقو

 ؛ةهئالخحو فشعلا ىم اها

 © «ئارارسكب ىجباق : قودا

 ١ جقشع ىف ىناشعلا رذاع نىك

 : ةلاذعا ننيانوع» يحكم ملو

 ؛ علبح ىف دكئشتا نأ كب ال

 ؛ هنتابعول رو ظطق قم با عديم

 يم الاودول ا ةهقتلاب نيام
 © «بنارار بكاب ىبلق قرحأ



 ب“

 لبيخللا نيمادخلا ىلع ىعفيو رعابو برطيو

 هتلاوط ىلع قلعي ملو اةقو عنم باغ نم لكو

 ابرض هيرضوو هد اهنمدخ هيلع ىتلا

 ديدحلا هيلجر ىف لعججو هلويو !ديدش
 حرفلا ةياغ نيدلا رونب ريزولا حرف كقو

 ام ردي ملو عسناو هردسص حمرشناو كياولا

 لزني نيدلا رون ناكو كياع هيلا ومالا

 امل هديب امهكسمو نيناصأل ىلا موي لك

 امهل متيحاو ريز ولا كنع امهتوميق نم ملعب

 لارغ  اهتاك دركي“ تنتج“ روعالا وير وللا ناكو

 نابلا نانصغا ىم  سيام ىصغ وأ ناشطع

 ىف مايالا ىمه موي تان ةسلاج ى اهنيبف

 دشني وهو نيدلا روذ تمعمس ذأ كايشلا

 لوقو اهد هسفن ىلسي تايبالا هذه

 ؛عتاذ ىف ميصا الذاع اي

 ؛ هئاخلسب اوهز امعنم



 مسرع

 ييضأ نأ ىلا لاوسلا ع 5 ام ك.ملع ىف

 قايزلاد قع سيبشلا تيقرشأو .حاهضلاب .هللا

 0 0 9 0 نن ا نأ 0

 ا روعالا ودز ولأ دل لاقذ حافلا كنللا كبد

 لو كلم امندلا مم 3ث تيبأر 7 ملاسم

 ىنتيدا لق ميسملا فدو كنشفرعم لدم

 ليج, ناصخلا لذه اود _ىع روج كف: هناف

 مافن وبيز ولا نأ مد اةددلبب ىف ناك رايب

 هءكتسو تايارجو تايثرم ىل لعجو ءلبيخ

 لطي كايش مره كسا دامب ىذلا كيد

 ىبدلتا رون اهيف ىلا ءاذاخ بحرلا ىلع



 أ

 لمعاو ناصأمل اذه ىوادأ انا ريز ولل لوقاو

 ةايذلل هذه ىم مجيرتسنو هينيع روغي اهش

 اريزولا واتا : نودنلا اورق وأرد واو عقلا

 رون هل لاقن نيئاصخا ىلا لخد نا ىلا

 كدنع :ىل ىنوكد شيا ىالوم اب نيحلا

 هل لمعأو ناصخلا اذه كل تنيواد اننا اذا
 تامبحو ريزولا هل لاقف هينبع بيطي اهش

 كداخاو موبذلا نم كقتعا تنك سار

 ريز ولا وماث ىدي كف هل لاقف ع قات

 اجاجر ء-خاو ىيدلا رون ضهنف هقالطاب

 عطبرو ناصخل ىنبع ىلع هعضوو ليعبلا ءاع
 ناضل انيع روغت ةعاسلا هذه ىف لاقو

 مماسن نيدلا روذ ن 9 مذ 2 خشبعلا

 لاقو هللا ىلا عرضتو ة*يئاص ةينب ةليللا كلن



 لكباصالا ىلا هلقنذف هل دهاطعاف هيوأدأ اناو

 قراف املف سويد ىيدللا رون هيبذ ىذلا

 بلقا ىتح للهصو حاص هاخا ناضحلا اذع

 كلذ نأ ريزولا ماعف طايعلا نم ايندلا

 املف كلذب كلملا ملعاو اجن هيبخال هقارفت

 اذه ناك اذا لاق كلذ كلملا قفقع ]|

 تيكف, هفلا ىارف“ ىلع: نبض امو ..ناوبح

 اولقني نأ ناملغلا كلملا رماف لوقعلا ىوذ

 جوز ربز ولا رادب هيذا دنع ناصخلا كلذ

 كنلملا كل لوقي ريز ولل اولوق 8) لاقو ميرم

 ه«تئنبا لنجال نيناصألا ىم لح ىف تنأ

 3 ميان نيدلا رون اهنمبف ميرم تنسلا

 ملا رظن نأ ليعحم كيقم. وهو لبطصالا

 انضامد ةديخبع ىلع 5-55 دوف نيناصخلا
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 هنبعب توما رظنو هسفن ىلع رسكي اناشطع

 كناملل مربملا اضقلاو ردقملا رمالاب ناكو

 فباس همسأ اهدحا اقشا ىيوخا نيناصح

 نيناصفلا كلذ ناكو فحال همسأ رخالاو

 نيناصأمل :ىحا ناكو ةرساكالا كولملا ترسك

 كلاخا ليللاك مهدا رخالاو ىقن بهنشا

 لكك نولوقي مهعيمج ريارجلا كولم .اوناكو

 نيناصلا ىئيذه نم اناضح انل قرس نه

 رهوألو بهذلا ىم هبلطي ام عيمج هيطعن

 نيناصأل كلذ ىلا لصي مهنم كحا ردقي ملف

 «يبينيع ىف ضاهبو رفص امهدحال لصخحف

 هيأود نع اورجكف ةرطايبلا كلملا رضحاتف

 2 جوزذ ىذلا ر وعالا و ىلا لوف

 كأوسسف تانسءاسلا ضعب ىف كلملا ىلع كلللا

 هنع يرقي نأ داراف ناصخلا لبق نم اموههم

 ناسصخلا اذه ىنيطعأ كلللا اهيا دل لاقف



 الا".

 ىسيدلا مجسملا فدو ويز ىلا اهيا كاملا

 حاولا اذه .الأ ىدنع ىقب م 00

 م ام تبا نم +“ اذأ عى درجتسأ 59

 روسنت ردزولا للآذإ كلذ لنعف ا

 عيلان 8 7 هكبذخبل رصقلا بأ نكد ضمو ىن دولا
 ىالوسم 5 نوناهدلا ىي) لاقف 578 دنع

 ريصاف نيمو ن اهبل نم انبلع ىقب ودزولا

 م غرغن 6-5-5 وبيسالا !لف جبذب انيلع

 خذب-ةعلا نقوذ ريعقلا باب ىلع 2-0-5

 ىبدلا رون سيدكاب ردز ولأ ومهأ كلذ كنعف

 ةخياهامتلاو ف وة كمي ال خلل 1 1

 اذاعبج امره اؤنكم ليطصعالا ىلا ه.5تخاف



 لاقذ مهيأ و بأ يي ذأ 35 اد ىبحلا |

 لاقو ةسينكلا .ةميق زوجحلاب ةحاسلا هذه

 م رظفنذ انباع 53 فك نأو هذرعت قي

 اند حينا نيو داي ريس ست وبلا

 سابو خءاسلا كلث 3 لل د لذ :مهبوم

 كيلملا اهيأ لاقو كل كلملا ىدب نيد ضرأالا

 ملعت تمناو هنايغب غرف لق رصقلا نأ ملعا

 «تابينب تيغرف اذا يسملل ترذن دق ىفأ

 انابرق نيماسلا ىم ةثالث هباب ىلع تحكذ

 اج كق هنأ موملا اذه ىف تعمس دق ىو

 تحتاث سم هل 7 ةءامج كيلا

 ضرقلا ل جس ىلبع ىدانع اوذوكيو مييسملا

 لاقذ: مة1ىكب كل ميه ىراسأ :ىلاج ىتنم



 ا

 هرذن مهب ىقويو .كللا ميكذيل بكايرملا

 زميرم هتنئبا لجا نم هرذن ناك ىذلا|

 بدلا رون اهيف ىتلا بكوملا كلذ اودجوف

 اهيف نم ليك !وذخاو اهورسينساو اهوكاوف

 مورضخحا املف ميرم اوبأ كلملا .ىلا هب .اواجو

 رماذ نيماسملا نم ةيام مهدجو ديدي نيب

 نمو اعيبوج عجب هنعاسو هنو نم كلملا

 ةركب نع مهوحبذذ ىنيدلا رون مهتلمج

 ادقزت, نييدنا رون ريغ _ انه كغبيإ ملو.:عيبا

 ةفاشرو دنس رغصل هيلع ةقفش دالجا هرخا

 لاقذ ةذنرعلا بيج هنرع كلما هار اماذ هدق

 ديك خلا لعب وحلا روج عنا امرعل

 ابنا لاقذ هذه ليق ىلوالا ةرملا ىف اندنع

 لب بذكت كلا هل لاقف ميهاربا ىمسا

 ةسميقلا روجكلل كتقبهو ىذلا ىلع تنذا

 رون عل لاق خةسونكلا خهدخ ىف .اهدعاست



 رسيظاخناو هءكرشأ خخيبدم ىلا لخداو مدوربلا

 اي مل لاقذ اهيلع اماو 53 ماك ىسفنب

 أون ذأ نأو 1 مل سن قو م 0 ام ع

 دقو اميس 8 ةيئاخلا ةرملا

 اه ىيدلا رون لاقف ةفرعللا

 ناكو ايمو اربص لثقا الو اعيرس اهاوه ق

 رفسلل ةرهج“ بكرم ردقلاو اضقلا ةفداصمب

 اوعلقو اهلاغشا عيمج تمضق قو ةنملا ىف

 مهعم نيدلا رون اهيف لزنف تراسو ا2دانوأ

 فك ىلع ناتكلا اولح ةءاسلا كلت ىو

 دقو مايا ةددم بكرماا كلت ترفاسو نجولا

 مه اذاو نيرباس م امنيبف حيرلا 8ل باط

 جاجكلا ركلا ىف نيرباد ميرم اوبا بكاروب

 نوم افوخ .اهورسايو الا ابكرم» ناووي'الق

 ىلع ئىم 0 اود خابو نيواسملا قارس



 ةفارحلا اوفطخ ةنبملا ىلا صترفالا لوصو

 روذ نم راطعلا خيشلا عمم املذ 27 ىلع

 ههجو ىف ايضلا راص مالحلا ا|ذفم نيدلا

 لأ اهب تءعاطذ تءانخ ىدلو اب هل لاو

 مدلحلا ىقب م نىنكلو رازدأ ددأ عيد

 ير حي ذكسأ :نبدم ىلإ عم علطأو مو5 كبغي

 اهذم نسحاأ دراج كفي ىلاعت هللا لعت

 دريم ام اندر 59 كولو اهنع اهب دسفتو كو

 لابعنالا نأو دول نكل لصح ىلب اهبذ

 رون هل لاقذن لاعتملا ريبكلا كيب لاصفنالاو

 ولو ادا اهالسا ال ىلأ هللاو مع د ىيحلا

 عل لاقف ادرلا  ساك .اهلجا نم تعبقس

 كنتبذ ب سشبأو ىدلو 5 راطعلا خحيشلا

 فداي ىلإ عجرأ كل لاقذ هلعفت نأ تلاوعو



 ةرسيدلا فيرط فرعي !دحا .الو مل رج

 رون مب سانلا اماييك ةبياع ىشغم كقأر

 راطعلا خيشلاب !ذاو خلاحلا كلت ىلع ىيدلا

 روت دجوف ربخا فشكحيل  قان:نيعمستا

 سلخ كدلع ىعم وغو عانبب أدقار ىيدلا

 لاا اذه شيأ هل لاقف مع اب معن لاق

 ىنتا ةيراجما نأ 5 لاقذ بيق كتلذأ ىذلا

 اهيبا خايدم م اهننبج ىذه تدار تراك

 اتطيلخ ثم ساف م تحببساق كدو هقأرح 5

 ىف ةفارحلا تطبر ةئيلا هذه ىلا تنلضو

 مهوب اهعلطال خب راك جياوح كننجوز ىم

 عسم عقاؤجلا م يولط عمذ ةخنيدلا ىلا



 ا

 ة+يردنكسأ كخيدا ىقب ام نيماسم اب نولوقي

 اوفط+ منرفالا اهواخدي .اوقب ىتح ةمرح

 الو مدالب ىلا يم ىلع اودوعيو اهتنيم نم

 نم. الو نييملسلا نم دحا معارو ردح

 اب اولاقف ربا ام ىيدلا رون لاقف نيزاغألا

 تحف مهنرثالا بكارم ىم ابكرم ىدلو

 ةقارح اوذخاو ةنيملا ىلع ةءاسلا هذه ىف

 ىلع اوحارو اهيف ىمب انه ةيسرم تناك

 عقو مميمالك ىيدلا رون عمس املذ ةيدح

 «سقةصق نع هولاس قافا املث هيلع ايشغم

 أومهذ املخ رىخالا ىلآ لوالا نم اهب قربان

 لوقدو هيسيو كمنشي جنم لك راص لح

 ةيرعشو باقنو رازداد الا اهيدوت ام تمنأ هل

 مالك لوقي سانلا ىم كحاؤ لك راصو

 ام هيفكي دلاخ ىف هولخ لوقب نم مهنمو



 مهره خحلالا مسرب رصقلا خيانب ىل اهل

 اننم اذه للعلا ىف اعموج لاعلا تمعن

 ردز ىأأو اهمبأو مهد ره خكلملا وهأ مم ناك

 نيدلا روذ رممأ نه ناك ام اعأو روعالا

 دجون اذ نوحلا رون 6 اطعلا تتيلا+

 اهبذ ىتلا ةقارذلا ىصقو ركلا ىلا هب عجر

 ليعيد راؤمأو أرفق رادلا ليجوذ مره تسلا

 ارعشلا

 ١ ىقنوفتسب اقراط ىدعس . فيبط ىرس

 © دوقر ةالفدلا ىف ىبكو اريكس

 ؛ ىراس ىذلا لايكال اةييتنا .انماف

 » 7 لكلام سعل 1 أءلاو ّ 5 رادلا ىرأ



 جيقأ ىكي ناقماو نق اهترشا ىكلنقا نأ

 مد ىكناتنمب ىلا ىنعجر ىناح نكلاح انيلع

 روعالا ودز ولا هيلع لخدن رصقلا باب ىلع

 اسناؤ اهبا: نجم: ءزو اهلغفت 2 كلما اهيا هل

 لعخدا امو صايرة الا >خياغ اهيبرالع صرغحا

 ىسملا رجح نم اردت اهل نبا ىنح اهبلع

 وسم لايتحلا ةمد 4 2-0 هناهند ىلعأو
#. 

 هك دس .ىلع دوعصلا ان نيقراسلا

 ابابا للغ: يجحن .هئاقنب نم كمغرف اذأو

 مجيسمأل انابرق مهاعجأو نييماسملا نم ختدلت

 مه سر و اهجاووب كللا معناذ اهنعو ىنع

 اهوجوزي نأ ةقراطيلاو نابهرلاو نيسيسقلل
٠ 5 5 ١ : 
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 ابا نيد ىندكرت ىتنأ ةنياخ اب ىكليو

 «تينحاع نذلا حييسأما ىصحو دادجالاو

 ىبد ىنعي نيحاوسلا ىيد ىتعيتو دامنعالا

 ىننال بنذ.ىل ام ميرم هل ١ تلاقف مالسالا

 ةدليسلا روزأل ظسبنكلا ىلا للمللا ف تاجرخ

 أذاو ةلافغ ىل انا امهنيبذ اهب كربتاو ميرم

 اودلسو .ىلع اومجكه كق نييملسملا نيقارسب

 ةقأو 21 كلت ىف ىقوظحو -قانك دانك ىف

 هنيد ىف 8عم تمماكتو عتمعداخت ىن .اورغاسو

 كلاجرب تقدص امو ىقناتك اوقلطا نأ ىلا

 موسما بفحو ىنناو ىنوصاخو ىلوكردا مانا

 ىسمو بسيلصأا فحو جيحكرصلا ىيدلاو

 عسناو حرغلا باخ تمحرف دق هيلع بلص

 وسسبدبأ مم تيصاخ ىدلا حرشنأو ىردسص

 ىل جب 2: ليكالا فدو ةرهاع اب ةنوعلم



 * هن

 نضسعب نم ريغص ىطيش ىف اهلا اوبرقتو
 هيفو ءالا نم نيعارذ ىلع موعي مهبكارم

 هذال روعالا ربز ولا متامج نم ىلئتاقم ةيام

 صنو كيرم ناطيشو ا١دينع ارابج ناك

 اوبأ هبشي لاينحا ىلع هل ردقي ال لاف

 نأ ىلا اوفدقي اولازب ملو لاطبلا دم

 اهيلع اولجو اومجحيف ةقاردلا كلث ىلا اولصو

 الأ  |ادحا اييف اودج رملاذ ةدحاو .ةلامح

 اوعلطو ةقاردلاو ىف اهيذخاف ميرم تسلا

 عتعاسو جعنقو نم اوداعو ىطيمشلا ىلا اهب

 رهش الو لاثق ريغ نم مهتمينغب اوزاف دقو

 | مورلا دالب ىلا ىيدصاق اوعجرو جم دامس

 درو اس أولازب مأو حيوأأ باط كذو أورذاسو

 هكارفأ خنيدم ىلا اولصو نأ ىلا ةيمح ىلع

 اهل لاق اهوبأ اهملا رظن املخ هتكليم رصق



 ومو هيدي نيد نم سيارلا ير هيلع

 زوحجعلل لاقو ةسينكلا ىلا ىناو دعري

 يك 3 يكيونع- ناك -ىذلا :قيسيلا“ نا

 تنك انا تلاق داليلا ىأ ىم لوقي ةبعمست

 املف ةيردنكسا ةنيدم ىم انإ لوقب هعمسأ

 هنقو' نم عجر .ووجخلا .مالك سيارلا عهس
 ىلع فعزو انيملا نم هلكم ىلا ةتعاسو

 ددعلا اوزهج مهل لاقو ةيرجلا لاجرلا

 مهرماأ ام عهتعاس نم اولعفذ عولقلا اولحو
 ىتح اراهنو المل نيرئاسم اولازب ملو هب

 ةعاسلا ىف ةيردنكسا ةئيدم ىلع اوفرشا

 ةقاردلا نم اهبيف ىيدلا رون علط ناك. ىلا

 خلمج نم ناكو ميرم تسسلا اهيف كرذو

 ناك -ىذلا ٍرعالا اطال رو بر ولا مذوفالا

 اهنع !ديعب مهبكرم اوطبرف اهوفرعف ةطوبرم



 ره

 كلت ىف راوجلا عم ثدحتي كلا امنيبف

 ىود رصقلا تح نيتخرصب م اذاو ةعاسلا

 هل اولاقف ربخلا ام كلملا لاقف ناكملا امهل

 نياودقم لاجر رشع دكجو هنأ كلملا اهيا

 تمدع دق كلما ةقارحو ركلا لحاس ىلع

 رحبلا ةهج نم متفي ىذلا ةخوخلا بابو

 ناك ىذلا ب احوقفم ةسينكلا عاتب

 كسلملا لاق : دقن .اهمدخب خسينكلا ىف

 تيمالع ركيلا ىف ىلا ةةاركلا تمناك نأ

 بسير الو كلش لب 5 مهدرم ىقنباف

 ةاياغامعلاو. نعمل و,ععلاتلا ةلبللا
 سباأورب هةعاسو منقو ىمي 00 كلم أ َّف مد

 ةءاسلا هذه ىف .ةقارحلا فدحلت مل نا

 ع هس دثنأ هكنانت ذلاو اعيبذ ئمب ىغيتانو



 رياخدلا نم اهش دعم كخاو . ىدراصقلا عوتب

 ب 2- محو ل تنسالا لاق 5و 1 0

 ى ثارخلا ةل ا مج عي امم , لم

 ىودلا زيوتو: ةقاردلا ىف ميرم تدعفذن قوت

 رجعت سبل ةيبأ بدحابد راطعلا كحد 83 ىجود

 أرأز اهليأو افخو خد درع نو اداقن هقجوز نم اهل

 ىلا هنأ نود روذ ماعي ملو خينامكرتو

 اذه باسحا ىف نكي مل ام تايضرعلا .قآ

 خيرانولا مرتو ىويدحلا رون ره نم مرا م

 هجارفأ كلام اهيبأ و أ وم ناك م امأو

 مدرم هتنبا دقتفا حابصلا حيصا ان هناف

 تصحاأرو ليللاب تمد رح اهنا اذالوم اه هل



 , /*نع

 لسبع رهالا ادق. نلظا 5 ىناس اب هلأاو

 ند اكحض عرزفلاو فوخنا اة نم 0

 اهو نم تسداقو همالح نم ملم تمحدملا

 ههاوجاو تعبقاوبلاو خء:مثملا صوصقلا نم

 ةضفلاو بهذلاو رياخدلاو نداعملا فانصأو |

 اا مهتبخ ا ىذلا .هنمث الغو هل افخآامو

 هسئاسم ةنارخو اهيبا رصق نم مهتداخو

 جرفف نيدلا روذ ىلع مبعيمج مهقتضرعو

 بيط ميرلاو كلذ لك حمرقلا ةياغ مهب

 ىتح ىيروباس اوئازب ممأو ريداس بكرألاو

 اهمالعأ اوارو ةيردنكسا ةنيدم ىلع اوثرشا]

 اوادصو املذ ىراوصلا دوماعب ةاهشملا كندا

 هتعاسو هنقو نم نيدلا روذ لون ةنيلا ىلا

 راجالا نم رجح ىف اهطبرو ةقارحخلا كلت نم



 عارم

 ؛.دالغ ىباقل ىفشا الو ذل

 ؛ اللم مكاو نم اوكشا موب

 : الكب مكاوس اوها ال انا

 ه اولص متيش نأو ىباق اوبْذع .

 ؛ مكيدح نع ليك مل داوف ىل

 : مكددبحص نك ةرسح اناعذ ول

 : مك دنع نم اوشنخك اال اولجاف

 ؛ مكديبع ىف اومتيش ام اولعفاو

 + ءاولخبي الا مكل سووا وهذ

 تنسوا ةريعش (نم ىيدلا روث غرف املف

 هل تنلاقو هملوق ىلع هتركشو مدرع تسلا

 الو لاجرلا كلاسم كملسي هتلاح هذه نم

 ت.ناك كقو لادنالا .لذارالا لعف :لعفي

 عيمج فرعت بلقلا ةيوق ميرم تسلا

 اهفالتخخاو اهلك ةيوغالاو ملاملا رجلا .لاوخا

 ىيدلا روذ اهل لاقذ رجلا تافرط عيمجو



 قيقا افا

 8ث اولعتشي ىدبك ىف ردح

 ' ىيهقس اودحابا ىأ ايدج

 : ىحماظم لب لوط ىراهسو

 ١ ىمدع ىلاذتلاب اومار فيك

 ! |! م دانا د وهلا قل اياطعاشاو

 8 اولدع لق عيكح ىف 2

 هيكل يللا اخ يس

 م داأوهي ىنف ىع

 ؛ ليوحاشنا ١ ىدلاب#:نزمشسقا انا

 1: لموكمل :لاذعلا+ لقنت نا

 اوان + اميف .دالاو اوبذك

 ؛ هلع ىنع هللا جأز



 ةويق نمو اهنعادتت نمو اهلعذف ىم نودلا

 عسستأو جرفلا ء..م  دلقع راط دكقو اهبلق

 نشيل ايحرم اهل لاقو جرشناأو هردص

 هره  ىيدلا. روق رمث  ىلطم :ةياغو ىوس

 حهشناف برالاو لمالا غولبب نقيأو برطلا

 تابببالا هذه لوقيب لعجو

 ؛ اوليج ىقشعلأ مه موقأ لق

 ؛اولصي هيلا مل بييح ىف

 :ةيياسنلا ل هك ع ىرولا نجد انأ

 ؛ 1و وغلا نيزاو : فظن الطن حق
 ه8 او لوت ىبلقب موق ىوه ىف

 امقسلا ليزي ىدنع مهرحن

 اكو جالا حرت و ىداوذ نع

 امدنتع ىماهيه داز كقأو

 ؛ًامرغم اقوشم بلقلا حيصأ

 8 اولغتقي معاوهو معاو» ىف



 و

 مهل باظ دقو ياجغلا رحبلا ىف اور 59
 عجاولا ك.سام نيددلا رونو كلذ لك جحيولا

 هللا جييصأ نأ ملأ خلاذلب كلت ىلع ىبدلا

 ىخ شبيأ ماعب ميل نيدلا رونو حايدعلاب

 سيأرلا زميشلا ىلأ 5 املكو بببغلا 3 9

 ىحاضت نأ ىلأ ساوسوو ركفت ىف وهو هيف

 نودلا 7 ون اهلعاتذ ايعضوم نم تعلطن

 روسحو سيارلا لماتو أروز انقذ اهدجون

 تعم ميرم ترسلا ّ أذاف- كبف هرظن

 ةطلئِم كاني تماببت لقو ىةباق ير ويد و



 يشل كلذ لاز لو ماكنا فدع. هب

 للسح أو دلعي !ثحاو فذع برضإب سيدأو 0

 _ٌ كلا :نناج ليخ اا نر هتنعمل أ لشق ىنح

 كعيدتأ ل لاقو ةماق بعرأ ةميظع 0-5

 بربح ىهم ىنددلا رون فا دكتولا علقأ

 قرسسبلا ىم عوسا ةقارتخ ىلإ علطو دكتولا 5 قة

 ىللعتا هل لوقب سياؤلا ر اص كِقو فطاخلا

 ى رظنيو .اذكحو اذك رودو. !ذكو.اذك

 هرمهأبب ام عيمج لعفب ند دلا روتو مويكاذلا

 عولقلا اواحو بوعرم فياخ هبلقو سيرلا دب

 جاجتلا ردع عل 3 مهد ان در اسس قاردل عوضب

 ةياهامتلاو  نوسمتلو ةيناثلا ةليللا
100 

 سيارلا خيشنلا نأ ليعسللا ق 95901 اهببأ ىنغلب



 مع

 ىف راصف ربلا ىم هدب نم هيل كف مهره

 ىلع سيارلا محيشلا حاص كلذ كنعف ةفارأل

 نم ةقارلا كتو اوعلقا مهل لاقو لاجرلا

 لاقف راهتلا علطي نأ لبق انب اوموعو وبلا

 ىدبس اي ةيركلا ةرشعلا نم دحاو

 يف هنأ مرمسر كللاو موعن فيك سيارلا

 :فارألل هذه ىف رجلا بكري ادغ ةادغ

 مدرم هقنبأ ىلع فيا هنال رجلا فشكيو

 سشيارلا ممهيلع تاصف نيملسملا قارس نم

 غلبو نيعالم اي بالك اي مكايو مهل لاقو

 مث ىقودارثو قرمأ اوفلاخت :مكنا' مكرما ىم

 نسم هفيس لس سيارلا كيشلا كلذ نأ

 علطف هقتاع ىلع ملكتملا كلذ برضو هدهمغ

 كحأو هل لاقف هقيالع ىم عملب فيسلا

 ىنح بونمذلا ىم اينذ انبحاص لمع شياو

 بوردو فيسلا ىلإ هلي لكويذ دهقنع تيببرض



 ار

 ىلا ىئذلا هلل سوما قدلاو اي: نيدلا

 ىيدلا رون لأز امو خابللا هذه رش حم

 ىصضم نأ ىلا ةسينكلا ىف هلغش ىضقب

 ماقف راختءالا ىجايدب لبللا ىلاو راهذلا

 ذخاو رذنلا قود نص مو نيدلا رون

 رهاوجلا م 122 كو اة ا

 ىشمو ماق ليللا ثلث ىضم نأ ىلأ ريصو

 وو ركلا ىلا سرد 0 ةخوخلا باد ىلا

 فيس + ريانبلا»: ىلا هلطمو ءانزا هلا ردم

 مسدنلا ىلا :سرخو خخودلا كلان نم 5-

 رسل ة#]] قدام ىللأ خب دددر 0 ل 5 ا ٠

 بنج ىف: فقاو ومو ةليوط هتيذكو اليوظ

 ةأو لاجر ةرشعلاو ةياجر ىلع قار

 كدرمأ امح هدب ىنيحلا رو هلوانذ ءلوح



 ْنَه بيس و ماذ انهماع اوخرأو مدر اهنبكرف

 .[| اهب اوطاغداو خقراظمبلا اهب اوقدحاو ردوا

 كلا رصق ىلأ اولمعو نأ ىلا اهب أوراسو

 خيراذولا مهد رم ورهأ ئه ناك ام اذع اهيا

 نيدلا رون رمأ ىم ناك ام امأو اهباكتاو

 ةرامسلا تدك ىفتذ# لوي مل هناذ ىرصألا

 علط نأ ىلا "ضميرمو اهيفا وع ناك :ىعلا

 سافلا ترتكو ةسينكلا باب يتفناو راهنلا

 ىلا اجو سانلاب ىيدلا رون : طانخان اهمف

 هل كتلاقذ خسيزخلا خميق 3 ىجكلا كلن

 تنك ىيأ هل تلاق ىما اي معن لاق ىلع

 امك ةنيدلا اوج لح ىف لاق !كقار ةليللا

 اي مام تلمع رزروجكلا هل تلاق ىنيترما

 ميان ةايللا هذه تيمذ كنا ول ىدلو

 رون اهل لاقذ خانت اهرشأ تمانق كنك انه



 ل7 ينئاطم نا هلك  كتذا فقوعت يللا
 ّ ىضمأ لوالا لبللا تلت ىضمو خاباقلا

 دهنم كخو رذخلا قودنص ىلا خءعاسلا كلن

 :سبينكجللا اطانو جقفأو ديبدردو ىهيفشن م

 ىلا اهنم بك ىنلا :تودا ىلع ىذلا

 لاجر رشح اهبذ ةخقارح دج كناف ىكلا

 دعقاف :ةقارخا كعلطي هناف كدي ةهلوانف هدي

 رذكدا مك رذخاو . كيلا :ىجا. ىنح هدنع

 كعفني 7 تيببح مكنت ساعنلا كقحاي ىرأ
 َن

 روذ ابحعذو ره رم تسلا نأ ووك مدخلا 1

 ةءاسلا كلت ق هدنع نم تجرخو ىيحلا

 ىسه_ هانم نم تانجأاو اهراوج ثميجتو

 تقدو خسينتكلا باب ىلا تاجو نيهندخاو

 مانا تارف بايلا زوجكلا تدتفف هيلع

 خدر هذرز خلغب اهل اومدقف افوقو :قراطملاو



 مع

 ؛ اهبايثءسيلل لج ىلع تما
 #8 ضيعلاب اهدي ردود تندبو

 ١ .نجيبيبملا يجوب حايدصلا ءاج

 * نضيقلا يدش اناطاس تبقدو

 ! ليلك لياوتلا سافل نسيب

 هبينبع نببو هدخو هرغت ىلع : ههليبقو اهردص

 لح تملاقذ تفاذأ زكر يدري لاق خرسدنكلا هذه

 | اهتاقرط فرعتو اهنرعت ةنيدلا هذه ىف ترس

 خيحان نم اهل ىذلا رسملا باوباو اهسراد#و

 خ) تنلاق معذ لاق رذدلا نودنص فيرط



 قالغلا ىلاهل رصقأ ام نالوقي اههو ناقوس

 أذأو خميظعلا ةلللا كان 2 مر م تدبلأو

 ليمديخكلا ماحس قوذ بوض ل5 سوقانلاب

 نم تعماق سوقاخألا بوردص مدرم تلعوم املث

 ٠ ضغ كد درو ماا تملز هل

 © ضعسلاب ةراث علوأو اضيأ

 0 ضمغلا وكنت ان>راوج تندو

 ؛ اهلها هباشت سيبفاوذ تبرض



 ناك دقو اهقرايز نم اوغرقو اهلك ةسينكلا
 ىحا :علطاو موجلا ترعزاو موهدلا ماد

 مهر تسلا تينفننللا كلذ لنعذ موبقلا

 ىلا اويهلغا نيل تنلاقو تانبلا كلذ ىلا

 نابيتنشالا اهيلا ل لصح هثاف اهب .كربتاو

 أور ةسأ مشذأو نيماسما دذل.د 3ّق ىنيبغ نم

 ايد اولاقذ ةرايولا نم متغرذ ثتبح اومانو

 ىهنأ مت قدرا ام ىلعفاأ ىتناو ةماركو

 كلذ كنعذ اومانو خسينكلا ىف اهنع أوقرفذ

 رون أ كتشويت تساقو مو مهنا فغتسا

 اهل وهو رمجلا ىلاقم ىلع هتدجوف ىيدلا

 هيمدق ىلع اهل ماق تليذا املف راظتنالا 3

 اد عممج تعلقو تسلح اهيلي ليقو

 ت.سوضو  شامقلاو للآكاو ىلا نم اهيلع

 اهنضح ىف هتلعجو اهردص ىلا نيدلا رون



 © رعشلا ةلولك رارزالا ذةككفم

 1 ىتلا انا تلاق مسالا ام اهل تءاقف

 ؛ ىذلا بهذلا انا اضويلا ةضغلا انا

 © رسالا فيض نم ر وسام خد كفي

 : ئتباأتا :3ردحضالا' نا! اهل ككلقف

 ؛ ةرخع. لباق: ناك نأ اهلا كملقف :

 ,«رضصلا ىم لالزلا دللا عينا كقف
 لج ليمزم تسلل يلتف لتيبلا قفل ل

 تسلا تذخا كلذ كنعف هانقلغ اولاقف

 لاقب ناكم ىلا مجيب تاو تانجيأأ مجد رمت

 ماباو ىف تنمتو مهمعرب كلذ ىنوثتوقي امك

 !وبنفانطظ نأ ىلا كنلذكح اولازد مهو هيفا



 م

 ١ «ةيانج نم رصقألا ءىيسأأ ايما ديبيمي

 8 مدخأا عفن هل نأ خمادنلا طرف

 ؛ انينعم بنا ةمضصخقب م تماعذ

 17 مرحلاو وفعلا ةبيضتقب م نباف

 مهدرم تيسلاأو وىع نيدلا روذ لود و

 لوطب بانع ىف هعارفأ كلم تيب ةخيراذؤلا

 ىرج م هقببفرأ ىح ايبنف لكو مدحردت

 ىرك" .امهعومدو راعشالا ناداني او هل

 ىلا 96 ملأو ىوهعلا 0 أاضعد اهيضعمبل

 ناكو ليح الو نو امهنم كحال اقب اه نأ

 انها ىلع ناك كقو لييللا ليقاو ىلو دق
 6م ا

 م 78 3 1١ 3 ١
 فرصو اهلامجو اهخ سدح ثأز لو رقد و ردلاو



 رس

 + نيناجحملا الا 'شيعلا. ةذل اه

 5 خذ كتناح نم أوداهو ىلوخج و 5-35

 2« . قومولت ل .قونج .ئوسي. ناك: .نأ

 تنذأ ىيدلا روذ اب هللاو مر كك تلاقذ

 كسفن اوه تعبذو ىلوق لبقت ملذ دعوقو

 نم الو فشكلا باب نم كتريبخا ام انأو

 وه امناو مانملا ىف هقيأر الو ةسارفلا باب

 ىف الا ةدلبلا هذه :لخد ام هنأ تيملعف

 مدرم ىتس 5 نيدلا ر :طبذ اهل لاقذ ىجللط

 روخب دكيازذ مد لقاعلا خر نم هللاب ذوعن

 هذ لوقي لعجو كشناف لالا ىيدلا

 تايبدالا

 ؛ مدقلا كد تمأز نم ةيانج ىل به

 6 ةنموخا اهتاداس ن مم كر ند وقعلاف
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 تنلاقذ خةرعملا ةياغ هتنرعذ ههتلماتو  مزرم

 هذا كش ال وهذ باشلا اذه اولخ تانبللا

 هفشاكنت ىسا ار ىلع ىذلا هتينج نأو نونجي#“

 (لة مدر تحيسلا نم نبدلا رون عمم املث

 ملفو هينيع فقاعو هسا فشك مالكلا

 تملاقف هيقدشو هيف نم كبزلا بخاو هيدي

 نونج اذه مل تلق ام انأ ميرم' تسلا

 عمم ىتح هنع اودعباو ىدنع ىلا ةورضحا

 وه رظناو برعلأ مدلك فرعأ ىلا لوقب ام

 ةشار ىلع ىلا ةينجا وأ رلكتي .ىذلا

 اسهيدي نيد ىلا تانبلا دولجح كلذ كنعذ

 كتسامعو ك.سفمب ترطاخو ىلجأ نم 2

 نس اب نيدلا رون اهل لاقذ نونج# كحور

 لاق تيببدح رعاشلا لوذ ىتعوم امأ

 ؛ مهل تماقف ىوهن نمب تنغج اأولاق



 رن“

 فوبهسلاب كوعطقب خسيبنكلا هذع ىف كيبلع

 روجكلا 2-0 ىيدلا رون للا كلذ لنعت

 0 ّك 00 ىدامد سبأو 2. 5 3 ان شنعبلأ

 وه اذأو خسينكلا ىلا داعو ةينامز ةءاس

 خياعبرأ اهعمو ةسينكحلا كلذ ىلا تايقا

 نهنم رامقالا ىنيناك اراكبأ ادهن تنب

 باسدرأو ارمالا تانبو روعالا ردز ولأ تذي

 اهيلع ىيدلا روذ رظن عقو املخ مووكفتا

 هباق مجدي يرع نم مدع كس كلامي 06

 تانيلا تعوس املف مر 5 مدرم بد لاقو

 مهبرم اب ىداتي وى ىويدلا رون حاجب

 فعاودصلا لرقم حافنصلا أودرجو هيلع اومكم

 ظ ءببلا تنفنلاف خسينكلا كلن ىف هلتق اودارأو

/ 00) 



 ب

 خسينكلا مدخل نا هترماو ريسلاب حطسو

 و اهنيبف مايا ةعيس ةدلم خةسينكلا مدخغ

 هيلغ تللبقا ةروجكلا كلقب اذاو كلذكح

 كيبل اندايحن ةىخح ”ليلستف اي رغل تملاقو

 خضغلا مهارد ةرشعلا هذه خو اهسيلا

 موهلا اذه ىف يفت ةعاسلا هذه ىف برخاو

 قس ور جور دق تافل ةرددأو خءاس فقت 2

 ربا شيبا ىما اي ىيدلا رون اهل لاق

 تب نا ىدلو اب ملعا زوجكلا هل تلاقف

 ليدت نأ ديون خيرانزلا مدر تيسلا كلا

 برقذو اهب كريغتو اهروزت ةسينكلا هذه

 دالب نم اهصالخو ةخمالسلا ةوالح انايرق ايل

 ةياعبرا اهعمو روذكخلا اهل -قوشو. مالدسال

 ىسلمل ةلماك الا ىهنم ةدحجاو نم ام تننب ٌآ
 ككل

 بابرأو ٍ ملأ تانبو ودز ولأ تمدد خم لاجلاو



 ره

 ىراسأ انما ىلاي نأ 4 ةسمخكلا مالت 3

 تكشف هيدر انعلك يك د َى :راسالا

 تعدو كلاملل خسينكلا ةوببق ز وجحكلا كلت

 6 َ 220 ١ ا
 ا مومعنأاو اقيلاو وعلا مآ. دب كر

 ةةيلينسلا تراظنو هما علجحذ نى م هنجرخأو

 ةرشبلا فقيقر افيرظ افيطن اباش هتدجونف

 ةعبرأ ةخايل ىف رحبأ اذا رديلا هناك دهجوو

 انكي بنك ىلا ىد تحض#و هنللخاذ وشع

 كبلع ىلا كيداببت علقأ ىد ل اب هل تنلافو

 أب مك“ نأ ١) موش ا طالت مم 1 مى -36] 8 ذانذ

 فودص نم ةيج نيدلا رونل تباج زوجكلا
 اضيوع أ ميسو فودص نم أدوا أرزج#و دوسأ

 5 ءإ 7 ك5 1 0
 تاخد رزه كل متع خيا كلن كد دخل اش



 ها

 ىيدلا روذ عتلامج نمد اعبيج مور ضححاف

 أوبرض نم لواذ مههباقر بارضإ كلا وماغ

 روذ الا فيد ملأ ىنح سلدحاو دعب !دحأو

 اذاو هتابقر اوبرضي نأ اوداراو مهلا عطن ىلا

 كات 3 كشكل ىلع تمايقأ ووجع ةارمأبب

 يح تسنأ ىالوم د 5 تنلانقو خعاسأا

 نييملسملا نم ىراسا سميد ةخسبخكال ترك

 رهيرم تسلا  كتقنبا كيلع هللا در 7

 تنانتو كف : نالاو اهنمدخ ىف انو ىءاسي

 ىئذلا كرنب قوانذ محرم 0-5 كنيأ كيلا

 اب كللا اهل لاقف ةعاسلا هذه ىف هنترذن

 هوه محصلا فتم جسما فدو ىمهأ

 ربيسيبلا 5 روخ ىراسالا نم ىادلنع اقر

 عك دكءاسد ىكعم هيف هاذ عن وحدرد ئذلا



 3 9 3 54 امع*+ 0 -

 ثءانم نأ: تينا انه طم عنا نبت
 8 و تلا م

 لعد ىئممأ ب مجد مم اهل تلاقذ بست نارها

 3 - 0 ١
 رجا نم نيواسملا نالب 3 ىاسنالا عابد ام

 رجاقلا أو وكب تمحو افدمذ نبأ نمش هيلع

 ىنيصغو لشقلاو برضلاب ىلددع ىنارتشا ىذلا

 ىلع تداعأ مت مدلظ اههجو 2 ايضلأ راص

 ءيبحلأ ربك .٠ هبباع بعصق مدلكلا اذه اهمبأ

 مور تدي كانت أهذا كل أ اهيأ 9 اولاقف

 خيقر خيام .بوض الا اهرهطي امو نييواسألا

 راضحاب كللا رما كلذ دنعف نيماسألا نم

 ا
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 وملع جر مود نيسودخو ليحأو ةللم

 متنا خابدم ىلا مهد أوداو اهمف نم

 علض خاب دلأ ىلا بارغلا لضو املك روعال

 مل م هقنبأ لوصوب ةريتنل و كدلأ ىلا ودز ىلا

 خاب أ اوةدزو رياشبلا اوقدف ةلاس ةخيرانونلا

 "ركع عومج 3 كلا بكرو خفف نيسحاي

 اهذقنةءاف رصقلا ىلأ اهمبأ عم ميره تنعاطو



 الدال

 :يدلعا 1 ,كلضو+ صواب ىكلو خور

 هةءاسو هتقو نم علط ىيدلا رون نأ مث

 المها عيت ةفاوو نو ومسلا, ! قمانعلا :قيحأل

 سيأولا جييشلا ىلع لييقأو رفسلل هيلا جان

 ىذلا اذه ام ىدلو اي عل لاق هأر املف

 حخِهشلا ككضف مع اي قداوز لاق كنعم

 عل .لاقو

 لييبا

 دوسوسع ىلع سر فن ميأر كتننأ ىدلو ابد

 اقر ريدي. كيب ولطم نعنو كد كمذأ ىراوصلا

 مث تاقوالا تفصو مجبولا باط ا!ذأ مدرج

 هل المو رفسلا لا هل ايهو ديقكت ةداوز



 ارجع

 ماما رجلا: ىف :ابكرم سك خيشلا كلذا]

 ناف نزح لو فخ ال ىدلو اي دل لاقف

 مو اهدالبو اهدني دم 3 اند | مم يكرم

 نوكي امو نينموألا نيواساملا نم :بجاك يام

 ىلاعت هللا اش نأ اهيلأ كلصوا اناو ريا الا

 ريبخ 1 رئاسنو ممادأ كدا اذهل ىقب كد

 7 اماذ خم السو

 هلضصف ركشو اديدش احرف سرف سيارلا

 : ١ هيإ 500

 اديدش احب . .كب كلذ دعبو هناسحاو

 ؛ تانكش محلو ب ىةولا عمجعإ ىرت

 ٠ ةلبلب وكن رهدلا فرح جخاوسبو

 ١ هدورات عابد ره كتحلصو نك تت ىأو



 زق

 © اسهلامأ ىصقأ سقفلا أاهنم عغلبتو

 : بناس كو ةنعولا ىنلقت ناف

 8 اهتكافقو ةاشولا لئميق ىنجبو

 (ًاريحكحأام انغاب. ىراهن ميقا

 8 اهلايخ روزي نأ وجرا لمللا ىو

 ؛ خعاس فقشعلا نع اولسا ا هلئاوق

 © اهلاسأ نيع سفنلا مور فيكحو

 ؛ اشعخا ةموضهم فارطالا ةمعنم

 8: لاول طواف لو د خلقم اهل
 ؛ اهدق ضوولا ىف نابلا بيضق ىكان

 ؛: فبل الجج-- :لادسصح. هلللا : تقاخا ةلفلو

 *ناهلالكا لج نسا تاذال تقل

 ىوحلا رون ن 750 خميشلا كلذ ىأر اماث

 1 ةنالمتعل ذحاصفو هلاك نعأو هللثو :ءلامّددو

 ناكو 55 تزد هبباع هيلق نوح ةلاقم



 ا

 وهو ةلاخغلا هذه ىلع ىنيدلا رون اهنيبف

 وه :!ناؤ.اميرم اانب...ميرم اي .لوقيو: ىكبي

 ليفاو بكرم ىم علط دق خيش لبجرب

 دشنيو ىحكحبيب هدجوف نودلا رون ىلع

 لوقو

 ؛ القم ىل نأ ىدوج ىسحا ميرم اب
 8 اهيكاوس نم ىرجك نزملا بياحس

 ! نين همانالا نود دلع فربضتسات

 .«؟اهبكلوك تدوسا: ىق ئيغ. نافجا
 ىحيت كناك ىدلو اب خيشلا كل لاقف

 ىجفالا عم. ةحراملا ترفاس ىتنلا بر اذ ىلع

 ىشغ خيشلا مالك ىيدلا روبن عمس_املف
 اكب ىكبو قانا مث ةينامز ةعاس هيلع

 لوقي كشناو كيزم ىم هيلع ام !ديدش

 تابببالا نه

 ؛ اهلاصو ىجتني دكعبلا اذه دعب ىئرذ



 مهكاقل-.لبق تنم نأ ئفسا ايف

 ءاوسسهع+ فك عامهجلاب ىصاقا :مل+اذأ

 ىحنيور تناكأ مدر ا ممم اب ىدانو

 لاعلا هب داز امو مالحا ثاغضا وأ مانم

 لاقو كىشنا لاط هحوششو

 ؛ مكأرت ىنيع دعيلا اله دعي ىرذ

 5 نيك نب رايدلا برق ئه عمسأو

 ؛انب تسننا ىتلا رادلا انعمكو

 68 مكانم متناو ىلق ئنم :ىطعاو

 ٠ ممارس نبأ فبها ىماظعل ا.لخ

 5 مكحاردح ىنونثداف مئالح ناو

 ؛”دنحاوب تشع نبباق ىل ناك ولذ

 9 «(وسكحأ وكيهشل ميغ يأ كرذاو

 ؛ ىهتشنت هللا ىلع اذام ىل ليق ىأو

 3 محاضر مذ نمحرلا اضر تماقأ



 ل

 ىلاو ةعاقلا اياوز ىلا رظنو كيزم نم هيلع

 لوقي كشنأو اهراثا

 ؛اقوش بوذاف مهراثا ىرأ

 98 ييوصمد مهنطاوم ىف ىرجاو

 ؛ مهنع كعيلاب ىضق ئم لاسأو

 لاعب .اطمرب كج نحب
 هنعاسو هنو نم ضهن ىيدلا روذ نأ مث

 ألا ىرسج وهو جرخو رادلا باب لفقو

 ىلا فنيكرملا عضوم ىلا لماتي لعجو ركلا

 تايبالا هذه لوقي كشناو ميرمد ترفاس

 : اتعب ويس ىلا سل نييدلع مالم

 © كعيلاو برقلا ىف نيلاذا ىلع ىاو

 ١ ةعاسو تقو لك مكبلا ىحا

 © در ولا ىلا "شاطعلا فيوشن قانشاو

 ١ يرو طانو ىبلو وس مكدنعو

 © ديشلا نم كلا ىدنع مكراكذتو



 هل ىف انيعيلافت, انل. دوعن لوزتا

 "قدوم دونا ح .ىسنا نأ ورش ل

 © ىتيك فلاس مث ىدو ميدقو

 : اهتمي الا ءامويسلا نعمان راق

 © ىتينم دهع بايدالا اوضر ىتمو

 ؛ةافسات نيرا ىنغي الو ىفسا

 © قرسح تناطو ىفسا نم تبذ دف

 [انسملا هنم لثا ملو نامؤلا عاض

 * ةيسهف تلذدب :ىنامالا ىرقا

 ؛ ىلمعا نيع ابو افسا بذ بلق اب
 7 ىنلقمب عومدلا

 !قوسيص كهعموأ ىابحا عبر اي

 :. ميدهوارينعمسم ؛ دعب نيا نرفعال

 ع

 ام !كديدحتش اكب ىكب نيدلا ويت نأ نه



 طقن

 0 خلادخا هذه ىلع مهبدرم لون مأو

 فرفس ةدم رطاخ اهل ببيطي الو عور اهل

 0-2 ىلأو د راذولا مدر وهنأ نم ناك ام ١و

 روبن ىلع ومهأ وم ناك م امأو روع ١

 ىسيدلا جان «جاوخلا نبأ ىرصملا ى باكل

 5+ تراسو يكفل محل مم لوؤذ لاعد كناغ

 وه اهب ميقم ناك ىتلا ةعاقلا ىلا هجوتف

 ةواظم دوس ك4 و 3 تقر اهارف مرو

 اهياع لشن تناح ىلا ةللعأأ لوو

 ظ11101111 ىلع تناك ىنلا اهبامتو راخؤلا

 ش2 ىكبب ىثو هر ص 0 مههضذ

 تايبالا هذه لوقي را

 ىنادشن كعب للهشلا دوعت لح# ى

 ه8 ىنفبيفلالو قيسح تلاوت 6

 جاوب سجل ناك كف ام تايبف



 8 عماد رازغ هنم ترج قرطو

 ؛ ىدصعقم ةياغ ناك اح خقرغل

 ١ ىتفيبلخ هيلع ىك ىهلا تلقو

 يارا قررا لكبسا لظ
 تعكب ىث ىلا ترظن افاك .ميرم لزنت ملو

 خقراطيلا  اهيلع اوليقاو تكنششاو كتناو

 امالك مهنم لبقت ملف اهولسيو اعوفطالب

 اهنا مهد ' ماوغلاو كجولا يعاد اهلغش لب

 لوقت تداشناو تنكذشاو تنأو تحكي

 © فطان كل ىنجيم ىف ىوهلا ناسل

 0 ق تقام كح :ىنلا ىلا

 ؛بذعم ىلالجو طرف نم كبك ىلو
 ا 7 2 5 >*
 9 يكب انجح كقارذ فر 0 ىجلقو

5 0 5 
 6-2 فسأ هيب عومدتاو



 ريب

 اوعلط ىنح اهيلاوح ن وشم مج 2 :رذالاو خبضفو

 رمغص بر افرق اهوطحو و ركنا دبات م اهب

 3 اهولوذأو ربيبكلا بكرملا ىلا اهب اوذدقو

 ةندع فسعزو هنداسو هنقو نم ىنكوفالا

 نئيرلا فك ىلع. ناتكلاو .ىنطقلا اودوفو

 ىنح 000 ةيفحاتكا لا عاطت مدرمو دلك

 |ىللب لل اكد اه قى تعكبذ اهنيع ى 2 تميداغ

 ىنوسعيرالاو ل ةخليللا تبحتناو
 تابببثلا هذه. لوقت تدشناو ةيامامتلاو

 م ةدودع كل لله بايدالا لوخم أبأ

 ا
 © 0 ءللا اود 0 ادعو دكيزد

- 



 ب

 ناز د "م كلم ١ نو 0 0 نم نذاب

 اذه ىكرئثاو ى

 رفسلاو «بعتنلا ذه ىفكيو در غلا .٠ لؤلا

 ؟مدخو مىكفارلعو ىكرصقو

 فصنو خاس وك لاومالا فردصو ىكلجاأ نم

 دوب وأو ىحيبرششا نأ ىحوبأ وهأ لقو

 للبث ىف الأ رز ولا حااوهش اي»ذ ضرالا

 تيضخغخف اهيباع ليد تو اهبلا عضو اهيبمدق

 تنلاقو كب مم وم هياع ام !ديدش ابضغ دلع

 كلذ دكنعف كدارص ىف ام كخغابي ل للاغت  هشلا

 ةخاغبد ةعاسلا كلث ىف ناملغتا اهملنأ اومدقن

 اوعثرو نقرغم 1 اهياع اتوبكرو ذي هزرز

 بهز نم لييماوعب ربزودح نم خرا دحاس اهماع

8 "| 



 اهدا ىلأ تداعو نيوملسملا ويازج 3 مه

 ..م هبلع ام: !ديدش ذو أاهقاوف ىكع_اهنمأو

 ريد

 هسسهاو !طليرم اناطيشو !دينع ارابج

 انهدرخشيو نجماسملا دالب عببمج اهملع شنغي

 كلذ اهيلع شتفف ايهذ هيكرم االهب ولو

 امذ مهنيادمو برعلا ريازج عيمج ريزولا
 خنيدل» ىلا لصو نأ ىلا ري ىلع اهل عفو

 5 عقوش اهذع لاسو ةيردنكمسأ

 مم 7 ىرجو ىرصملا ىيدلا روذ ىلع كنع

 هم اهارغشأ 7 هد زةليخا هيلع لمعو ىرج

 للعد انيكذ انيك بهذ ءانيج .فدلا+زخ دو هنندعل

 ايح ابدأي ويعم« ايصالخ . ىلع. نزونيعم



 أ

 هدرم تعحدرفف 20 ديد ىكعيبد تقلطا كقو

 اهيلع ضرعا ىمجمالا ناكو اديدش احنا

 مالسسالا عياش اهملعو تعملساف مدالسالا

 ةدللا كلث ىف ىمجمالا كلذ نم تملعتو

 اهظذحو اهلو اهيلع بجي امو اهنيد عيمج

 به قهفلا مولعلا نم رسبت امو  نارقلا

 ةنيدم ىلا تلخد اماذ ةيوينلا ثيداحالاو

 اهعيب لعجو انركن امك اهغاب ةير كسا

 اهر وضدح ومهأ نم ناك ام اذع انربخا امك

 نمو دقنبأ رسأ هغلب امل هنا هكرفا كلم

 اهفاخ لسرأو ةمابقلا هيلع تماق اهعم

 خ/فراطبلاب اهنكشتو اعبوج بداأارمللا كلذ

 را اهل اوقحن اهف لاطبالا ناسرفلاو لاجرلاو

 نرف او ربو 7- ىلع اهل أوعو ملو
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 ذايدم ىف هءلخأ ام أاوعايذ فكتلاو لاومالاو

 5- 2 كييف خيران ولأ مدر ترءعذوذ نأو رمقلا

 كلذ .ناك دقو راجنلا نم. رجان ىنمجتا
 فشكي مهأو اسنلا ىنإب ال انينع ىمجتالا

 ةر وع انهن لضوروسمت  ةهنملخ مسرب اهاعجو

 فريدا ىنتح اديدش اضوم ىوجتالا كلذ

 مابأو روهش ةدم ضرألا هببلع لاطو توأأ ىلع

 نأ ىلا هلمدخ ىف تغلابو مدر مود

 كلذ ىارف مارغلا تدباكو ميرم تضوم

 نأداراف هيلع ةينكلاو ةقفشلا اهنم ىمخالا

 اهل لاقف ليجلا نم معم هتلعذ امب اهيفاكي

 تبنغ ىديس اب تلاقث مدر ا ىلع ىذمت

 ىرطاخ هيينشي نم الا ىنعيبت ال نأ كيلع

 اهيلاتإا لهن < يكل. نوغق اهلا لاق" قلق بابكو

 هيدبرد نذ الا ىكعبأ مل ىلأ مدر اب هلثاو



 ب

 ميهنم رثكأ اهبك انوغشم ناكو ريتك

 1تييدص انضوم نينسلا ضعب :ىف تمضروش

 اهسفن ىلع تركنا كاليلا ىلع تمر دشنأ ىدح

 ددحلا روزن ضروألأ اذه نم ستباط !ذأ اهذأ

 ناكو ةينالغلا ةريزجا ىف ىذلا ىئالفلا كلذ

 روذنلا هل نورذنيو معدنع امظعم ريدلا

 اهضوم نم ميو تميذوع ظظ0 د نوكربتيو

 ىلتسع ترن ىدلنا اردن قود نأ تدارا

 ةيحارذأ نكلمم اعدلاو اهلسراف ريدا اهسفن

 لحسرأو اذ بي عدص بحرم ق ريدلا كلذ ىلا

 نم“ 11 ىلا واكل تاند نم انني اهعم

 تشرق: اةلذءاهيدمدخ لج »ب, .هتاودإ ليقا



 ازا

 ةياغامثلاو نوعبرالاو ةعباسلا ةليللا
 ةيرانزلا مديره نا كيعسلا كلما اهبأ ىنغلب

 اهماو اهيا: دنع نم اهعولط ببس ناك

 اسهمبا دنع تيببرث اهذا كلذو بيرغ وها

 ة*تحاصفلا تمالعنو لالكلاو رعلا ىف اهماو

 تظفحو ةخءاحشلاو ةيسورفلاو :خباتكلاو

 ةطايخاو ةشكرولا لقم عيانصلا عيمج نم

 زيرطعلاو بيرضتلاو راثزولا ةعنصو :ظكايحلاو

 ةضفلاو خضفلا ىف بعذلا ىمرو ةداقعلاو

 اسفلاو لاجرلا“ عيانص عيمجو بعذلا يف

 اهرصع ةديحوو اهنامز ةديرف تراص ىنح

 نسل نم لجو رع هللا اهاطعاأ دقو اهناوأو

 ىلدع هب تقاف ام لالحلاو فرظلاو لاجلاو

 كوسلم اهوبطغق ناوالاو رصعلا كلذ تائب

 اهوبا قاب اهبطخ نم لكو اهيبا نم ريازجما

 اهيظع ايدح اهبك ناك خذال دل اهجوزب نأ



 ىف اضرب ىكعاب ىذلا وذ اذه نيدلا

 ىكيك ناك ول جسما فدو هناو هيطاخو

 ارعشلا ضعب لاق كفو ىكعاب

 ١ أدباع ىذع ضميلف ىنلم ئىم

 0 سلشاأرب 20500 تربك نأ تامل نأ

 ؛ اهرساب. ىلع ايئدلا تتقاضاه

 رادقالا ىف ةنيللم و هجكاذرفأ كلم تعد

 ناك دقو ةينيطنطسقلا ةنيدلم ردق عاطقالاو

 5 بيرغ برطف رماو بيج ثيدح اهل ىرج



 مسرع

 تطرف كلقو عيبلا ىنم رددص :ىنح خليللا

 مكح ىم ىسع نكلو طبرفت مظعأ ىبكيف

 دفق هل تلاقف قالقلاب نجي نأ قاوفلاب

 ! ىلا هتمض مث اذه ىلابخ ىف ناكو كترذح

 لوقت تدشنار هينيع نيب هتابقو اهردص

 ١ مكربغ تقشعت ام محاوم فدو

 [|3 افوشنو ىو ىدحور تفلت ولو

 ؛ ةليلو موي للد ىكباو جونا

 © اقنلا نصغا .ىلع ىرمق مان اذك

 ؛ ىتبحا اي محدعب ىشبع  صخغنن

 ٠2 ءاقب نوا ةويحح: ىل امم مكعب نمذ

 ىجانوفالاب !ذأو خلادغا هذه ىلع ا© اهنيبن

 ( ىدلبأ يقيل : صدقت لثو مهجلع علض ل3

 هي ىلأ ايفحب هتمطلخ مهدرم تسلا

 ام  بالكلا سا اي نوعلم اي خل كنناقو

 نوكي ام نكلو اهتلمع ىتح ىارو تلز



 ىتعب كناك ىنوحدلا روذ ىدبس اد هل 6.

 تابهببالا هذه لوقغب دشنأو

 دن يعط امكان واعمال نوم

7 
 ع

 ه2 : يرتب ازها“ ةللا نارا

 4 عءكيبع ىمعأو بندا مهيصأ

 0 احلا ىلاس هلقع هدنم لحسو

 ؛ ةيحح هيف .فنا انا ىنح

 كإ ل و ظوتاسلا ها -ةع ىلا هز 2

 ىو فيك أرج امدف 0 ال

 01 ردلغو ءاجحصدتقد و يسد لاك

 ةيراط-ل .كياتل رذمعا“ 'ىيحلا ار وق". نا كوك

 نيلقلا ىرج مدرم ىتس أب هللاو اج لاقو

 هذه ىف ىلع لمع لق“ ىنأو مكح اهب
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 ؛ اهغولط دنع سمشلا

 8 ىنالقلا مرف نم ضيبن

 ؛ اهبورغ دنع كاذكو

 "2 قارفلا -ملاأ "نوم رغصت

 اديدش اكب تحكب *درانزلا مبرم نأ مت

 تحلاقو قارفلاب تننقياو دنيزم نم هيلع ام

 ىدكل تلق ام انأ ىتس اي راطعلا ةجوول

 نم هيلع لمع كف ىيدلا ر وذ ىديس نأ

 البهم نسم ةليللا كتم ىف ىنعاإبو ىلجا |[

 الا ىكلو هنم هنترذح تنك كفو ىجانرفالا

 نندبع

 ليخد كف ىوبدلا روذ اعدهسب !ذأو مالكلا

 2 5 ظنف ةعاسلا كلث ىف اهيلع
 :براج ةببلا تو

 تدسعتراو هذول ريغن كق هتدجوف مبرم

 تشلاقث نامدن نببيح نديزتح وخو هصيارف



 أ

 نأ ىلا ىكسنوا ىكدنع ةليالا كلث تيبأ

 نأ مث ىيدلتا روذ ىكديس ىكيلا' ىفاي

 اهلغاشتو ميرم ىالث تراس راطعلا ةجوز

 جحيبصا املف هلك ليللا بهذ نأ ىلا مالكلاب

 نيدلا رون اهديشس ىلا ميرم ترظن حايصنا

 ىسجرفالا كلذو قاقزلا نم لخاد وهو

 ميرم محيتار .املف هيلاوح ةعاجلاو هيناك

 دعترت تراصو اهنول رغصأو [هصيارف تدعترأ

 اهتار املخ درابلا حيرلا ىف ةنيفسلا اهناك

 ىل ام ميرم ىتس اي اهل تلاق راطعلا ةارما

 لوبذلا هب دازو ىكيسج ريغت دق .ىكارا

 ا[اهل تلاقف رارغصالا  هالع نق ىكهمهجوو

 سيح نق ىبلق نأ هللاو :ىدس ا ةيراجلا

 .1 تهوات ةيراخل نأ مث فالتلا دعبو قاوفلاب

 أدييدتت اآديك تديمكتو ادعصلا تعسفنو



 ا

 روش ىلا وظتنا :تداغق : ىنان-قما اي
 ةفياخ اناو اج اف تتقولا !اذه ىلا ىيدلا

 ىنعابو ىلجا نم هيلع لمع نوكي .نأ

 خياغامتلاو .وعب در أو ةخنديداسلا هذيلا

 ىل ميرم ىتس اهي راطعلا خةجور اهل .تلاق

 هذه وام. ىكيف نيدحلا روذ ىب

 هتبك#“ مم فرغا 11 ىيكعاب ام: ايهذ ظعاقلا

 ننكر ميزع قفا اهل نتلور
 هدلاو دنع ىم رصم ةنيدم نم ةملا اونا

 نيلزان 2: ىذا "لحما ىف ةموزع. مهل لعف

 5 لايبيدني أوطعأ

 خعاقلا هدف ىلا ميببع نأ ىكاسأو بش

 حايصلا ىلأ دنع تابذ عنع كومأ ىفخأو

 قمح الف ىلاعت هللا أش. نأ ىكيلا قابو
 ىداو امغ الو اه ىكسفن ميرم ىتس اب

 اذأ امو خابللا هذ 3 ىكنع هبابغ بيدي



 انننب كجوزن وأ اهنم ىسحا اهريغ فخاتو

 اهنم للمجا ىمتلا اذه نم لقاب انتانب نم

 ملو كدي ىف الامس لالا ىقاب كعم ىقبيو

 ىيدلا رون ىلع راجتلا ةعاجلا. كنان اولازو

 ىسمست ضبق نأ ىلا ةعداخملاو ةفطالااب

 ىجتوفالا رضحأو راغنيد فالا ةرشعا يراد

 نم ناك ام !ذه مدرمه ةخيراكلا عمد ةباع

 مدرع رهأ نم ناك ام امأو ىيدلا روذ رهأ

 ك.أذ اهديبس رظتنا تدعذ .اهناذ «يرانؤلا

 اكبر تلكيف اهملا [2لببس داع اهذ ليلا

 خيشلا اهعمدسف كيوم نم هيلع ام !حيدش

 تلاقذن ىكبين اهندجوذ اهيلع تمل لف

 اهل تنلاقف  ىكبت ىكل ام مدرم ىس د اهل
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 ىجرفالا هل لاقف راوج ىدنع .سيلو ىلع

 نوديشي راجتلا الوهو كتبراج ىنتعب معن

 رون اي معن راجتلا :اولاقف. عيبلاب كيلع

 ك.سيملع كيشن ىكو انمادق هتعب ىيدلا

 هللاو رانيد فالا ةرشعب كقيراج هدنعب كنا

 ىيدلا رون اي هركذا ةكوربلا نويغملا ضوعي
 خمس كو رانيد فلايد :ةيراج تمدر خدش كا

 تحوضغو اهلاصوو اهتمداخوب ليلو مود لك

 بَذ راغيد فالا ةرشع ةدلاا هذه ىف كل

 رهو نك 3 ةهعبب ىذلا رانؤلا نمت نم

 الون عب اهننعب كلذ دعبو رانيد ىدرشعب

 هركفذ تنثأو كلذ لح بهن راغيد فالا
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 افي ةينسكللا لطب وهن رتكا بسم

 5 تمم لق تمذأ اهذ اهتنيبد



 ةداسيؤسب راغفيد فالا ةسوخ اهمف كيطعأ

 كلذ .لاز امذ ىيدلا روذ ىاف فالا ةعبرا

 ىنح لالاب هيغريو هيطيو هيقسي ىجعاوفالا

 روذ لاقف رانيد. فالا ةرشع ةيراجنا لصوأ

 كعب راجتلا مادق هنتركس ىق وهو ىيدلا

 ىجدفوفالا سرغف رانيد فالا ةرشعلا تاه اهايا

 هيلع كهشاو !ديدش .اجرف لوقلا- كءاذب

 حارشناو طسبو برشو لكا ىف اوتابو راجكنلا

 فيعرف حابصلاب ىلاعت هللا, .ميصا نأ ىلا

 لاقو :هناملغ ىلع هتعاسو ةتقو نم .ىكوفالا

 ىلا دعت لاملا هل اووضحاف .لاملاب ىوتيأ مهل

 اهقن بهذي رانيد. مقالا: ةيهعلا فيولا ري
 اذه ملاست ىنيدلا رون ىدبيس اي هل لاقو

 ةلبللا ىل اهتعب ىتلا كتيراج ىمث لاملا

 روسذ لاقت نبيماسألا راجنلا الوه ةرضدحب

 .بذكت ايش كيننعي ام ان 5 وعام اي نودلا



 ريق

 ةرفسلا كلت ىف ىيكرفالا عضوو توكحشمو

 لقنلاو تايحالسلا صاخو مسادقالاو ىناوالا

 ىجنرفالا مهل مدق مث مومشملاو ةيكافلاو

 صبذ ناكو ىشطيرقالا رمحلا نم ةنالم ةيقب

 رانلا فلطا ىجئرفالا نأ مث انيمس افوزاخ

 ممكالا كلذ نم ىوشي فايس مرممعكفلا ىف

 زوفألا قيد نع" يفشيو ارااعلا# نودظياب
 برشلاب هيلع اولونب ىيدلا رون ىلع مرمغيو

 هس لاقذف هدوجو ىع باغو ركس ىنح

 قل قيدلا زاؤخا ىقيس"اي» انعمالا" :ىجنفألا
 كنئاكم ناكملاو كب ابحرم تغلاو 5 هذه

 مالكلاب هسناو دنم برقث ىجترفالا نأ مث

 ةعحاس ثيدحلاب هقراسو هيناكب سلجو

 تمذأ نيدلا رون ىدبس اي هل لقو يناهز

 ةرتضدكب ايتيرتشأ ىذلا كتيراج ىعبيذ

 اسذاو خغس الل راغيد فلاب راجتلا دو



 فو راخو سصاخ ىشطيرف رمخ ةيتب ىدنع

 عيجلا متناث مومشمو لقنو ةيكاثو نيمس

 كبي هنن نيدلا رون ىلع سم 5 راجتلا اءلاقذ

 نم كايأو تدحتن ةليللا هذه لقم ىف

 كاياو ىو انعم نوكت كناسداو كلضف

 ميرك لجر هنا ىجنرفالا اذه: ىنع فويض

 هوشاح تاقالطلاب ةيلع اوفلح مهنا مكث

 أولفق مهتجاسو مهنتقو ىم اوماقو بصغلاب

 أوحارو عم ىيدلا رون اوذخاو نيكاكدلا

 هيف لزان وه ىذلا لحملل ىجكتفالا عم

 ةِييط ةعاق ىلا ةعاجلاب ىجرفالا لخدف

 نيب عضوو اهيذ مهسلجاو نيفاوياب ةيحر
 اهيف ةيصقم طاليكشا .اخوخ ةرفس مهيديا

 يك
 تمدح انو نوشعمو ف.دتاعو روسكمو وصد



 نم رجان مل لاغذ هنعب ام هللاو انا .ريدلا

 اذه نأ ىدلو اب ملعا راجتلا باكا

 بغار هل كجوو ترثك نأ هنءميق ليدنملا

 فسلا عفد ىجفالا اذه ناو رانيد ةيام

 جدر ىاف رانبد ةباعست ككرف ماهن راغيد

 اندنع ىئرلاف صبرلا اذه نم رثكا هديرن
 فسلالا تخاتو ليدنملا !ذع عببت كنا

 داتم هريغ كل للعت هتلمع ىذلا عدو رانيد

 نم ارانيد فلالا ثنا حدراو ةنم ىسحاو

 ودكلسعو هللا ودع نوعلملا ىجفالا اذه

 غابو راجتلا,ىم نيدلا رون .ىحتشاف ىيدلا
 بهذ رانبد فلاب ليدنمللا كلذ ىئجوفالل

 رون دازاو ةعاسلا كلن ىف ىمتلا دضقو

 ميرسم ىلأ ىضميو افرصني نأ نيدلا
 لاسقف ىجرفالا وما .ىم. ناك امب اهربخو
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 هل لاقذ ىل ىو ةريغ تلملمع لو ىهسأ ىلع

 هذه ى هنمت كبيطعا انأو ىلا عب ىعرفالا

 هتليمع ىذلا عدو راغيد خياهسم_دح زذئءاسلا

 هل لاقذ هنم ىسخحا هريغ كل لعن كل

 ْ م سوأ اي !كبأ هعببأ ام انأ نيدلا روذ

 هديزب لزب ملو بهذ رانيد داود ةعببت

 خيا_هعست هلصوأ نأ ىلا ةيام دعب ةيام

 هللا متفي ىيدلا رون هل لاقف بهذ رانيد
 ه«عببا الو رانيد نيفلاب الو دعيبأ ام انا

 بغريب ىجنئرفالا كلذ لزي ملو الصا طق
 نأ ىلا ليدنملا كلذ ىف لاماب نيدلا رون
 مم خعامج تشلاقف بهذ رانيد فلا هلصوأ

 نح مهلك نيرضاح اوناك نوخلا راجتلا
 رون لاقف هنمث عفداف ليدنملا اذه كانعب



 ليدنملا كلذب فوفلم هيجوو ناكدلا

 هدنع ىجكرفالا سلجف هدي ىق هفرطو

 سحتساف ةعاس هديب هياقو ليدنملا كسنمو
 هيلإ رظنو .دهوق: نم. اناث :نيشلا راوقا ف
 خرمدصف هدنع اسلاج هنبيعب ىجر ذالا «لجوف

 ٠ اللا اطيطزلا عير طع كما نييحلا دلو
 انيلع خرصت ىث ىال نيدلا رونل ىتجؤفالا
 هللاو نيدلا رون. لاقف ايش كذ انذنخا نحن
 تننكل ايا ل :تذخاي نينك ول نوعلم اي
 فحب ملسم اي ىجرفالا لاقف .ىلاولل كتيدو
 اذه كنبقي نم هدقتعت امو «دبعن منو كنيد

 اذع نيدلا رون هل لاقف كل نيا ىم لئيدنملا
 هيف تعنمتو ةلومع ىل هتلمع قدلاو لغش

 هنمذ فخاتو ىل هعيبت ىجكرفالا هل لاقف

 نوعلم اي هللاو ىيدلا رون هل لاقف ىنم



 حالما تعس اي ىيدلا روذ اهل لاقف

 0 هتلتق ىكرفالا اذه ىلع ىرظن عقو

 كل تنلاقف ةخاثم اهدشا حب تلقمو ةلنق

 هو هلتقت 8* ىيدلا رون ىديس اي مدر

 الو هلماعت ذو هيراشت الو هعيايذ الو مملكت

 ةردحاو ةماكب هتداكح الو هيشام الو مسلاك"

 انيفكي نأ هللا اوعداو جرشلا باوجناب الو

 روذ خا حابصلا جيصأ امل هركمو هرش

 قوسلا ىلآ حارو ممدرم نم راثزلا نيدلا

 نكد ىلع سلجو هتداع ىرج ىلع هعببمل

 ه«تء-خاف راجتلا دالولأ ضعب عم ثدحكي

 ناكذلا ةبطصم ىلع مانق مونلا نم ةذس

 ىدرفالا كلذب وع اذأاو ميان وع اهنييف

 ىف اربع كق هنيعب ميرم مهل دتفصو ىذلا

 نم ةعيس هلودحو ىنوسلا ىلا ةعاسلا كلن

 خيطصم ا امان ىيدلا روذ دجونف جخرفألا



 وه نمو مالكا تس اب لاقف هب ىبلق سح

 فلاحا -ثحا  نالا اناو اننيب قرفي ىذلا

 ام ىدنع هل تلاقف ىكيف مهقشعاو ىكيلا

 عفوي ىلايالاب ىظلا نسح ىكلو كدنع

 لتياقلا نسدا سقو  فسالا. ىف "نساقلا

 لاق تبدح

 ؛ ننستحح نأ مايالاب كنط كت.نسح

 © ردقلا هب ىتإب ام ءوس فخ“ ملو

 ؛اهبسب ترريتغاف ىلاهللا كتملاسو

  ردكلا تدد ىلايللا وفص كنعو

 تنك اذأ نيدلا ار وذ ئديس اي تلاق مت

 ىكرفا لجر» نم كرطح ظذخ كلذ معون

 خيش وهو لامشلاب برعا .نيميلاب روعا

 وهف ةيحللا متكا هجولا شبغا شمغا

 ارضح هتيأر دقو انقارغل اببس نوكي ىذلا
 ىبلط ى الآ اج ذنظأ الو ةنيدملا هذه ىلا



 نوفقي دالبلا رياس ىم سانلاو راجتلا

 ليدنملا كلذ ىلع نوجرفتيو اثوفغص هدنع

 ميان نيدلا رون امنييذ ةتعنص نسح ىلعو

 همانم نم ماق ىلابللا ضعب ىم ةليل تاذ

 دشننو .اديدش اكب ىكبذ هتيراج لجوف

 ! تاببالا هذه لوقتو

 ؛ ابرتقاو بيبحا قارف اند

 8 ابوبحاو قارفلل ابرحأو

 ١ ىفسأ اوف ىتجاهم تنتتفن

 © ابرط انل تناك لاهل ىلع

 ؛ انل دوسحلا رظني نأ دب ال

 © ابرالا خلبيو ءوس نيبعب

 ؛ديسح نم رضأ انيلع امف

 , .ايقرلاو ةاشولا نوبع نو

 ىكل ام ميرم ىتس اب ىيدلا رون اهل لاقف

 دقف  قارفلا ملا نم ىبا هل كلاقف ىكيت
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 هبعبمب جبصيو ارانز خليل لك ىف لمعت

 جاه ام اهنم ففني ابهذ ارانيد ىدرشعب

 ىلا اهدنع هليشنت اهل هيطعي قابلاو هيلا

 تاق ةنسلا مامن دعبو هيلا ذجاحلا تقو

 ىف راننولا تعب اذا ىديس اي ةيراجنا هل

 انولم اريرح دقح نم ىل ذخن ءادغ ةادغأ

 اليدنم كل لمعا ىرطاخ ىف ىلاف ناولا ةننس

 راجتلا دالوأ تحرف ام كفنح ىلع هلعك

 رون يرخ كلذ دنعف كولملا دالوا الو دلثمب
 ىرسشتشاو رانؤلا عادو قوسلا ىلا ىيدلا

 دنعف ةيراجنا هل تركذ امك. نولملا ريرخلا

 ليحنملا ةف.لعت ةيراذؤلا ميرم تدعق كلذ

 ىف ارانز تغرذ املك ىهو ةلماك ةعمج

 هةصلخ نأ ىلا ايش ليدنملا ىف لعق ةليل

 كى
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 نيحلا رون هل لاقف ةيراجلا

 نأ مد ىنج نبب نم ىحور عيبأ فيك

 ةياكحلا .راطعلا خيشلل ىكح نيدلا رون

 ام عمك هريخاو ئيهتنملا ىلا ادتملا نم

 هلوأ نم ةيرانزلا ميرم ةيراجلا عم دل ارج

 اديدش احرف راطعلا ييشلا حرفف كخا ىلا |
 ئدلو اب هللاو هل لاقو- نيزم' نم هيلع ام

 كل دوا ىلاف ربك تنناو اجادو ىننتحرفا كنف

 ىتبدت اقبو كدلاو ىم ىايخ ةكربلاو ريخل

 راطعلا خيشلا قراف نيدلا رون نأ مث دعم
 ىرتشاو قوسلا ىلا ةتعاسو هتقو نم حارو

 جات ام عيمجو ةهكافلاو بارشلاو مكللا

 ةيراجنا كلت ىلا ىلاو هتداع ىرج ىلع هيلا

 ميرم هقيراجو وه ىنيدلا رون لزب ملو

 دادو حارشناو. بعلو برشو لكأ ىف ةيراذؤلا

 شو :خليماك ةئفيعس ةللم ناقبس للبدتو نامت
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 ,«ءايهل الم فاخن اروجهم كتيبا

 :تيلع كلغ نا . ىلا كلذ. ىلع . الاوي لو

 اهنقو نم ةيراجلا تماقن مانو ركسلا

 ىرج ىلع رانزلا ىف اهلغش تلمع اهننعاسو

 ةقرو ىف ةتفل همكلصاو هتغرف املو اهتداع

 ابصلا ىلا .هيناجب تنمانو .اهبايث .تعلقو

 ةياهامتلاو نوعبرهأو ةعبارلا ةليللا
 حازم او لاصولا' نم ناك ام :امهنيب  ناكو

 ىلا هللا ميصا املف :سارشنالاو بعللاو

 هتلسغش ىضقو ىيدلا رون ماق حابصلاب
 ىلا هب ىضما>هل تلاقو رانؤلا هنلوانو

 كيبلذ :كنعذ ةداعلا لم هعبيبو قنوسلا

 قوسلا ىلأ هب ىضمو ىيدلا رون هذخا

 عفدو راطعلا ىلا ىنأو ارانيد ىيرشعب دعابو

 هلضف“ ركبشو هل ىيذلا : امهرد: .نينامثلا هل

 0 ايفا واهلو اينو .لاهتذل !اهدي



 مادملا ةرفس تحلصا اهنا مث ىيدلا

 هبقستو المد كو هايأاو ى» برشن تدعقو

 لوقت تدشناف

 : سانكب :انخ:فيفال لوقأ

 © مانخ اهوسيم فير نه اهل

 ؛ عراه مص يدي اطملا ل
 7 مادبا درولا نم ترصع ىتم

 رون“ مدانت ميرم ةيراجلا كلت لزذ ملو

 دكجمجو هيقستو االمتو اهمدانيو ىيدلا

 هنم بلطتو اهسناويو هسناون ىو اهيقسيو

 الالد هنم رفنت اهيلع هذي عضو ا!ذأو ساكلا

 نيتيبلا ىيذع لوقي لعجو كشناف

 ؛اهبصتل تلاق حارلا ىوهت .ءافمفو

 © اهلالم ىشخل ومو سنا سلجم

 :: فوستر الدبل لكي روع يقلل



 تكحكاضف ةرم فلاب ةراجتلا نم ىوقا هللاو

 .( ىديس اب هل تلاقو همالك نم ةيراذل كلذ

 راسطعلا كيحاص ىلا ىضما ىيدلا رون

 اسهنم توقنن امهرد نيتالث هغم ضرغقاو

 رانزلا نمث نم هل اهعندأ ادغ ةادغ ىفو

 روذ ماقف اهليق ىلا امهرد نيسمخلاو

 ىفو امهرد نيثالث ىنضرفا مع ايدل لاقو

 نينامتلاب كينأ ىلاعت هللا اش نأ !دغ ةادغ

 راطعلا ميشلا نزو كلذ كانعذ اوس اهرد

 اهب أو ىيدلا رون اهذخاف اهرد نيئالث

 لسقنلاو .محللا اهنم ىرتشاو قوسلا ىلا

 ةداعلا مكح موهشملاو بارشلاو ةيكافلاو

 تخيط اهتعاسو اهنقو ئه تسماقف ةيرانزلا

 رون اهديس مادق ةهتعضوو ماعطلا كلذاا
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 ةيراجا نم رانزلا ىيدلا رون لخا كلذ

 ةيراسيف ىلا لليخدو نوسلا ىلا هب ىنأو

 صولا لالدلال رانؤلا ىطعأو رماكعأالا

 ءيطصم ىلع ىيدلا رون دعقو هيلع ىدانب

 هل لاقو ديلا ىناو هنع لالدلا باغف ناكد

 ةلاس ارانيد ىيرشع ضبقأ رمق ىديس اب

 لالحلا مالك ىنيدلا رون عمس املخ كديل

 نقدامعم نيب وثو اراغيد نيرشعلا ضيفي

 هنعاس نم :ماق مهضيق اماف بذكمو

 نم اريرخ ' اهلك ارانيد ىيرشعلاب ىرتشاو

 عجر مث رينانز هلك هلعن ناولالا رياس

 هيلمعأ اهل لاقو ريرحلا اهاطعاو تيبلا ىلا

 ىلذ كعم لمعا اضيأ ىنيذلعو رمنانز هلك

 ىسحا طق ةخعنص تعيأر ام يردوع لوط

 اهناو اهنم امسكم رثكا الو عنصلا هذه نم
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 دانإلا ترضدأ تحسماقو كمون نم نيدلا رود

 ةداصلا نم هيلع ام ىضقو اهاياو وه ليسفغاو |:

 ميث رطفف لوكاملا نم رسبين امب هنناو هبرل

 ةلخاملا تحت اهدي ةيراجلا تلخدا

 هتلوانو ليللاب هتعنص ىذلا رانؤلا تجرخاو

 رانولا اذه فخ ىديس اب هل تلاقو هل

 هل تللاق رانزلا اذه نوكي شيا اهل لاقن

 ةحرابلا هتيرتشا ىذلا ريرأمل وه ىديش اب

 ة«يراسببف ىلا ىضماو مقف امهرد ىبيرشعلاب

 هعبت الو هيلع ىداني لالدال هيطعأو مجكلا

 .اسسهل لاقف كديل. خلاس ارانبد ىيرشعب الآ

 نيرشعب ىش من جدل أ تحس اب ىيحلا وون

 ةديحاو خابل ىف ارانيد ىيرشعب عابد اهنرد

 فرعذ ام تننا ىدبس اب ةيراجا هل تلاق

 ىوسلا ىلا هب ىضمأ نكلو اذه خوبف

 دنعذ هتميق كل نابي لالدلا ىلا هيطعاو



 "ًأرعاشلا لاق امك لاقلاو ليقلا ةرثك لاصولا
 لاضفملا

 0 .كءاسم ىوهلا ىلع دوس سيل

 ؛ رظنم ىوسحأ كرولا فا نابل

 © دىلحاو شارسف ىلع نيقشاع م

 ؛اسضرلا للح امهيلع نيقئاعتم

 8 دعاسبو مصعومب نىيدسوتم

 ؛ ىوهلا ىلع بولقلا تفلات اذاو

 © دراب كيدح ىف برضت سانفلاف

 ؛اوهلا لا ىوهلا ىلع مولي نم اب

 :ادحاو كنامز نم كل افص اذاو

 7 دحاولا كاذب شعو نامؤلا معل

 ةيشذأ حالو «باهجضب علطو حابصلا جيصأ املغ



 رعاشلا .اهيف. لاق

 ؛ اهيسان رهدلا لوط تينك دق هللاو

 © اسهيندي سيل نم ىلإ توند الو

 ؛ اهتروص نيوكت ىف ردبلا اهئاك
 © اهيراب ناكجس اهقلاخ ناكجس

 ؛اهقغيد# الآ ىل بنن. الو ترص

 © اهيسان تاب. دق ىذلا لاخ فيكف

 ؛افند ارهاس انيزح ىتريصو
 + اهيناعم ىف ىنم راح كق .بلقلاو

 ؛ «كفرتعي سبيلا رعش تبي .تدشتناو

 6 اسهيوري رعشلا قاوقل :ىتف: الآ
 ؛ هدباحي نم الا ىوشلا فرعي ل

 .اسهيناعي نم الا ةبايصلا الو

 حايصلا ىلا ةيراخل كلتو وه نيدلا .روذ.- مانو

 ' || ىلاللا دوقع ىلع نيقناعتنم حارشناو ةذل ىف او

 ةياهامتلاو نوعبرالاو ةتلاتلا ةليللا |
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 +ةبينانكتلا عضد 05 يل 0 صمو

 ةرسببغل د تممقذ 7 ةرد د اهلج وذ

 لاصولا اهنم لانو اهتراكب لازن تبحر امه

 هتطعاف لاصفنا الب خبدلا امهنيب تعقوو

 وأ تفضاصحلا خمقفر خصق هنليمع اهنا مث

 با.ثلا كلذ ناك كقو ىقذلل هتلاش .طشم

 روعذلا قانةعأ ىلا نامشم ىيدلا رون

 0 فرط حم يا صرقو د ضعو

 ةرخثو ب لا يعص ةراردحو ةيطابمد درو بك

 ةخعماج ةيراغا هذه تناكو خيناردنكسا

 امك لالدلاأو لاجل طوف عم لابصخلا هديل



 ؛ نيقغ اهدقو هن اهفرعو

 © ركس اهظفلو ىنفا اهفناو

 ؛رم اهرجعو ولح .:اهلصؤو

 رحب اهدهجوو رد اهرغذو

 انضدا ارعشلا ضعب اهيف لاق امكو

 ١ ناب عقدصغ تمسامو اأرمق. تدب

 1 لاوصغ تسنرو اريغع تمت ائو

 اببرسنلا ىلع نوفي هجو اهل

 ع .. ةدلسجؤلا“ قاف .اهنينج ردقو

 انضدأ مهضعب لقو

 ! هلاقا نياجناو ارودب نرفس

 © ارانأ> . ندنفتلاو- انوصغ -:ىشمو

 3 :اهنيجد ََن وبعلا تالحك نيمو

 انه: هل. عووويكتا ناب لمرشلا دوق
 ه«ئقو نم ىيدلا رون تفنلا كلذ كتعن

 هرم ىلا اههضو ةيراذلا كلذ ىلا ةمعاسو



 او

 [ةمحب

 ةدخمللا تحك هتاعجو هفيظنتو هلقص دعبا

 نويدلا رون بناج تممهانو ترعذ تمداق مث

 دينك كحك ممون نم نافتساف هتسبكو

 بردا نم معنا ةيقن ةضف اهناك ةيبص

 يشتاق رهن رمشا العوم رجبللا تروس فازظاو
 ةدقاع كقلا ةيسامخ منع نم ىسحاو

 بجاودحو نابعش لاله هناك نيبك كهنلا

 نويوع امهناك نويمعو  ماهسلا ىسق امهناك

 نامعنلا فياقش اههناك دودخو نالزغ

 ىف اهنم هدي لاش امناك ةمعان ةنيل ىناحبو

 نم ةيقوأ عاست ةرسو ناجكلا ةءاسلا كلذ

 وشح ت'ادخ امهناك ناخأاو نابلا ىفهد

 نايل بقع هناك ىش امهنيبو ماعنلا شيرب

 تاببالا هذه اهيفصاو نضعد اهيف لاق امك

 .؛ رج .اهقرفو: ليث. :اهرعشق ]



 را

 ةسيخ انولم اريرح اهرد تدرشعب انل دخ

 امن: رخالا .عرد. نيثالقلاب انل١ تاهو ناولا

 كلذ كنعذ اريخو امومشمو ةيكافو اباوشو

 هنفه؛ ىرتشاو قوسلا ىلا ىنيدلا روذ ىضم

 اهيبلا مب ىناو ةيراذل كلت هتبلط ام عيمج

 ىسع ترسومش اهتءاسو اهتقو ىم تماقف

 نوفق االهفاعط- ىكشسحلو ؛ نيطيطو ءانهيدي

 ةعم تماكحاو - للكاف ماعطلا هل سمدق

 28 تيبرشو :مادلا تمدق مث ايفنكا ىنح

 ركس نأ ىلا هسناوتو هيقسن .لوث ملو هاباو

 انسه ذة عاشو اهنقو م ةيراذل تءماقذ مانو

 خم تيجرخأو بلوذل كلن تكتفف ايندكاقب

 هرعت أردق طباخ 3 تسافو نسراهسم

 ىلا اهاغش .تءاومع انادلعتو نيراهسملا تمقدو

 ةقرو ىف: هتفلف ايلف .ارانز يرخف تدغرف نا



 كناسخاو كالضف نمو .كنم كبدرأ. ىلاو .دوغلا

 ةادغ ىلا انهقفنأ. ارانيد نيسيمخ ىنضر

 نم كيلا اهدراو ةيراكلا عيبا ىنتدحخ ادغ

 مث ىدلو اب هللا مسب خيشلا  لاقف اهنهق

 ىدلو ايءهل لاقو اهرد نيسمخ هل نزو

 ىسلا ريغص باش تننأ نيدلا رون اد

 كن عقو دق نوكيو ةكام ةيراأل هذهو

 اسهعيبت نأ كيلع نوهي امف ضرغ اهيف
 52507 3 رف دقفنت  ى دش كعم ام ثنذاو

 لوا كضرقاف ىلا قاف مهرد: نيشمحلا هذه

 تار-م رشع ..ىلا ةرم ثلاثو ةظرم ىناثو رم

 كئيلنع-: نملاسا  ارماف. كلذع دعب« فجتات نيك

 عيضتو ىيرشلا .مالسلا

 .مهذخاف امعرد نيسمخلا ميشلا هلوان مك

 كدا عم اننبكدص

 هل تلاقذ خيرادل ىلآ مهب اجو ىيدلا رون

 +ءاضلا هلق ىف قوسلا بأ جور ىديببس اب



 ىرذ ايف رانيد فلاب . خيزاج دوف :ىرغشن

 روذ هل لاقذ ةيراكلا هلم من ةوصكحت شيا

 جذرفالا دالوا نم ةيراج اهنا مع اي ىيدلا

 راهخ» نأ .مالعا ىدلو اب خيشلا مل لاق

 نينامب ةنيدلا هذع ى ب اندنع جذرفالا كالوأ

 كبلع للهع دق ىدلو اه هللاو نكلو رانيد

 تابف اهتيبح تنك ىناف ةيراثلا هذه.ىف

 مديصأو اهنم كضرغ ىضقاو هذع خللا اهعم

 وأو اهعيدو ىوسلا اهب لزنا !ذغ ةادغ ىف

 كفا عدو رانيد نينام اهبف رسخت تنكح

 قيراحلا .كبيبلع : اوعطق .وا ركلا ىف تقرغ

 كمالك. مع .اب ىيدلا_رون' لاقف سصوصللا

 ناك ام نأ ملعت كنا مع اي ىكلو حميد

 اهب تيرتشا ىتلا رانيد فلالا ريغ
 ىد



 م

 كيلع: هللاب ىديس اي:ىكلو كداب ىلا

 ئوشلا +رحللا + نم ايش امل :ةضاه طوق

 رون اهل لاقن ةيكافلاو لقنلاو مادملاو

 ناك ام .ىننا اللا .تس اي .هللاو. نيحلا

 هتنزو ىذلا لي كلذ رمغ ..لاملا .نم+ ىيم

 ضغب ىجف ناكو اهريغ كلمأ او ىنمتث قي

 اي ةيراجلا هل تناقف نسمالاب: لقف .فورصم

 ةةكديدلا هذه ىق-كل ام تنأ .ىديس

 نيسيذ ةنم.انل صرفقت بحاص الو فيدص

 نثيا كل لوقا :ىتح . مهب. ئنيتاتو: :امهرد
 نم ئضم -رمث معن اهل لاقف مهيف- لعفت

 لاقو .راظعلا هيبا بحاص. ىلا هنعءاسو .دنقو

 مالسلا هيلع درف مع اي كياع .مالسلا هل

 رموسببللا .تبيرتا: ءشيا .ىدلو اي هل. لاقو

 نهب تبرغشا . مع اي لاق زانيد.فلالاب'

 7-2 ونجا تننا ىئدلو اب هل. لاقف :يراج



 راجانتلا نم ىيدلا رون ىحاسأ كلذ دنعف

 راغيد فلالا نزو هقعاسو هنقو نم ماقو

 بحاص .كنع ةعودوم هدنع تناك ىذلا

 كباءانهب ىاو .ةيراجللا كخاو راطعلا هيبأ

 راطعلا خيشلا ديف هنكسا ىذلا تيبلا

 تد_جو كيبلا» ىلا ةيراجالا تلخد املذ

 هل تملاقذ اقينع 'اعطنو طاسب فملخ هب

 نأ كدنع ىوسا تيقب ام انأ ىديس اي

 ك.كاصم هيف ىذلا ىنالصالا كتيب ىلا ىنيدون

 اهل.لاقذ كنممالغ .تبييل .الا "نك تاخد امو
0 

 ىنيب انه حالما تيس اد هللاو ىيدلا روت

 نم راطع خيش ناسفال وهو هيف انا ىذلا

 ىننكساو ىل 9 هالخا كفو ..ةئنيدملا هذه لما

 نم ىلنأو بيرغ ىننأ ىكل مدقن كقو هيف

 اي ةيراجلا هل تلاقف رصم ةنيدم دالوا

 عجرت نأ ىلا ىفحي توببلا لقأ ىدبيس



 م

 ر

 جيل أ باشلا 5 ىسفغذن تمعب تناقو
١ 

 و لاقذ ئىيدلا نون تاكسف زاضيدد فلاب

 ن وعلم رخآ .لاقوأ لعاتسي رخآ :لاقو: هانعب

 رخآ لاقو :ىرفتشي الو دوزي نم نوعلم با

 رون ئرد.اف اضعب اميضعبل ناحلصو اذهنا |[

 ةينيشم اننا صق لاه نر ضع لالجيلاو "الكل يويدللا
 ابهلوانو/ قر الذ ىف اريشللاو.. عليبمللا» نقع اوببتكو

 همالا كتيراج ملسنت لالجلا دل :لاقو هلا

 كببلا تايب ةدياقو كيلع ةكرايم: ايلعج

 الا تننا خلصت هو كل الا ملصت ام ىهنأ

 تاببالا هذع. لوقي. لعجو .لالدلا: كشتناو اهل

 ؛ ةداف_ده' ةداعسلا كنا

 © انهلايذا بعسلاب روج

 ! كيلا الا ميلصت“ كت ملف
 .“.: اهل الا. صلصت كن ' علو



 اح.

 م يحن رود قى مع 5 كتناححم ادحاو

 ىف نفك ول اىكنش اه اهل لاقف كتيجا

 :هتاويذ. اذ عيمجع كنبرهشا تيك ىدلب

 انين ةيراجلتا ل كاقث لاملا م ىدب

 ننعغلانب اني رتجانال: نيفق لج انا ْحيتس

 تربج كنك اهي ىذوت 3 تددز تنك وأو

 الول راجنلا الوه .اولوقي .ىنح لبا ىنديرتشت

 ا!لة 57 دأؤ ام .ةدكام ةيراجلا هلم سى

 ةريخ مهل ردغم لقا خا ىرصملا ,ةجاوحلا

 | نم ىيدلا رون ىدحكاسا كلذ تنعن راوثل .ىف

 ىسبعم لاق اهيذ كعم رح .لالذإل .لاقو

 نيدلا“ رون اهل :لاقف“ عيابلا ىلع“ .ناطلنلا
 | ةلالد مامت رانيد"' فلاب ىلع اهيلخ لالد اي



 بك

 : فقببحر نم فريرح ىنعزانو

 6 ىلاوغلا مدك امللا ىقيتع

 ١ ىهييدجو هدب 5 حوولا ماود

 8 للداف : ىف لاله ىقلاله

 ؛ ييسسفو اكسس + د لي ل0 هقطنمو

 © .ىستلالا ئئفف.لال نىيف لال

 ١ هيهتنجوو هاناقم برشنو

 نة خاع كوه ربخغب مومو ىمد

 ؛ ىركا#و ىمدو هدنع ىلتقف

 + ل هاجعر 3 .لالطج" قل البح

 تلاقو ىيدلا روذ ىلأ ةيراجابأ ترظن من

 خب كام انأ ام كبلع هللاب: ىدجبس اي هل

 اندلا ىف اقب نتياو حالما كنس اي اهل“ لاقذ

 كثتعيأر لأ ةخيراجلا 9 تملاقذ قىكنم ىدحاأ

 تكاش تناو ىنمث ىف اودادزا هلك زاخجتلا

 أرانبد ىنمث .ىق تدز الو ىشب تماكت ام



 ىارتشا خاف جلملا باشلا اذه سنعل ىنيدو

 ىف كيعت ريظن ىف مئاخلا اذه كل. ناك

 ىلا اهب ىلاو لالدلا يوفف انعم مويلا اذه

 هناك هندجوذ ةيراجحلا هتلماتف ىيدلا رون

 هيف لاق امك لاجألا .فيرظ وهو مامثلا رحب

 ارعشلا .نضعب
 ؛ لاسجما .ءام دهجو+ىف افض.

 © لادا طرسق هنفج وئفو

 ! قلارتلا سبل ءمسج ببحو

 © ىلاسولا ولح هظفل الحو

 ؛ ىسقشسبعو هتماقو ةترغف

 ه:كلانك..ىف لامك“ىخ لامك

 ؛ هنبم :باوتثالا ليالغ' نآأو

 8 ىلالسهلا نوط ىلع ةررؤم

 ”٠ ٠ ىاصتو  هالاسخو هنئلقمو

 © لايت ىف لايل :ق.لاغل



 “  ءةادوشس: ةظقتب . فربقشلا ليك

 لاح ىيدلا رون ةيراجكلا كلك ترظن. الف

 ةخيداخلا ذلبللا هتيبكنمي اهيلق فلعتو

 ىلا تتفتلاف ذيامامتلاو نوعبرالاو

 ىذلا رجاتلا باشلا اذه هل تلاقو لالدلا

 اننعف لاقف امش ىنمت او از ام ىدوعلا

 بيرغ.. باش !لف حدلملا كرس اي لالىدلا

 هلو رصمبد راجتلا  رباكاأ نم هدلاوو ىرصم

 دنع ةنيدملا هذه. ىف ةريسي ةدم باشلا

 ىكيف ملكتي ملأ وهو. هيبا بادتا: نم لئجر

 ةيراجلا تيعمس امهلذ ناصقن و ةدايزب 3



 | ىربصألا ىنيدلا روذ ىلع مموج اضقلاو

 ىسكلا 3-41 20 رشع خعبرأ نبأ وشو

 ردبلا هناك وهو لالدلاو فرظلاو لاجلاو

 ةن اكلم اباش هتدجوف

 رشزأ نيب رشع ةعبرا امل. ىف رحبأ اذا

 رغوكعالاك ايانسو رمرلاك فشفنعو روما دخو

 ضعب هيف لاق اوك ركسلا نم الحا فقبرو

 ارعشلا

 | هلا ودو حاسد كاضن تدارأ

 6 ىافق اهل تماقف نالزغو رودب

 ؛امب ىغتبن 87 نالرغ اي كنيعف

 م هلا حست 8 تابقا اول ' قرا

 ارعشلا ضعب لاقو

 ( هتنبيجو هةرعش نم فهفهمو

 ؛ هد .ى* ئذلا لاخلا اوركنت ال



 8 هتببه ىف خيكللا تداوف

 ؛ م«دلقع نم صقني امو الأ

 07 هن ! قتمفاو امه رعكلا

 ىنعملا .ق ارعشلا ضعب لاق اضداو

 دع يظا علا قيرصأ "اهل

 © ةدياذ الب هللا ..اهلوط

 ؛انتشلا ىلابل ضعي اهناك

 ,«ةدراج ةملظم ةليوط ١

 أ تدئاقن عجرو لالدلا اهذخا كلذ نعت

 ىكديس ىلا ا4) لاق عجار نيااىلا هل

 تح نم انيلع :ارج ام ىفكيو ىمجتالا

 ئدقرر ىتعطق كقو راهنلا اذه ىف كسارأأ

 ةيراجلا. نأ مك ىكفمث نم ىكديس قزرو
 الاشو انيمد تلعمانو ىوسلا ىف :ترظن

 ,رحسقلا رمالاب اهرظن. عقوف  مادقو افلخو



 زير

 | قاو اهذخناو لالدلا اهببلا- عرسا كلذ هنعف

 اذه ىلا : ىانبا اهل :لاقو“هريغ رجان ىلا اهب
 ضعب هيذ لاق كقو شمعا اذق نأ سلاقف

 ؛ ةدمر ليو نبأ دمر

 4 هني هاوق تدع

 أ

 , «هنيع ىف ارخخا اذه

 ورظناف اوموق موق اب

 رجات ىلا اهب ىنأو لالدلا اهذخا كلذ دنعف

 هيلا ترظنف اذه ىلا ياقبا اهل لاقو رخا

 ناك هلو لالدلل كلاقف ةريبك هنهتك اذاو

 هقاح ىق الي علطو شيدكا .للجرلا اذع

 نيعيس ام !تناعا نيلالدنلا» نط ا كليو

 ىلعو لقعلا ليلق ىنقذلا“ ليوط للك نأ

 امك للقعلا صقن نوكي ةيكللا لول ردق

 ارعشلا. ضعب لاق



 لبتع بححاص وجات ىلع انّضدأ ةيراشل 556

 ابدحا هتارق :ةيرادلا هترظنف :نقيدلا ىالع

 رغاشلا هيف .لاق. ىقو بدحا اذع تلاقذ

 ؛ هراقف لاظو ءيحانم تردصق

 + ابرضي نأ . بقودم . مناكف

 اضيأ :ارعشلا نضعب هيف لاق امكوأأ

 ؛ ةلغب : رمحريوخإ ىف اهل

 © ءلتم ىرولا نيب اهب راص

 ؛ اوبجككت الف كحكضصلا هل اما

 .  ملغيلا دتكخ نم اولغجا نأ

 أضيبأ ارعشلا ضعب. هيف لاق اهكو

 ١ هإ عورج ىنصغ ناك

 , « ةرهبك خذجرنا هرهظ ىف



 ةبإ*

3 

 44 مئاع الد امهندللا كت.كصأ

 هذذاب هوكاف نيحلا باهت رجانلا موس 55

 كسمو ناكدلا ىلع نم لوذ :يراخل نكذ نم

 نيئالدلا سدا اب هل لاقو لالدلا قوط

 دعي ادحاو انيلع ىسون ةيراجج انملا ىقات

 راشفلا مالكلاو راعشالاب انيكاهتو دحاو

 نيد نم ىصضمو لالدلا اهذخا كلذ دنعن

 لوض تيار ام ئننا .هللاو اهل لاقو ديدي

 للفقأ ةيراج ةعانصلا هذه ىف انأو ىرمع

 دق كبناو ىنم . ىلع سحاا الو :ىنم بدا

 6 م * 3 ا سكي ف | ءءء, 5
 فقو لالدلا نرأ مذ قاوطالا لخأو افقنأ عفبص



 |*أ

 ارف ةءاطقب ةيشحم ةرودم ىش كتيب

 ىكيلع هللابف ةرشع تببلا قف قنم ىدنع

 ك.ياع ريبصأ تناقف ةرو كاب ىبنصت !ذأم 4 1 مول رم

 اهلعل كريخانم ىلع اهيلعجأو دكقرد ىنح

 لالدلا ىلأ تف ةيراكلا نأ م رءدعت

 نونجام :كناك :نيلالدلا سحتا اي هل تلاقو
 ْق تو مبلا نينقال زحام نم ىندر وأ ىاح 1

 باهش ىدبسو نابيع اههنم لدحاو زيك

 روبيعق ىذأ لوألا بوبع تالذ ةبيذ ألح نيدلا

 م

 ؛ صخشب انعمس الو اميأر م

 © عمجا فيالخا نيب اذه لثم
1 00 . . 
 ةدفنأاو عارذ ه«:فبكل لوط

 3 م 0-1 5 م
 07 عسيبدأ لوض مم قو 2 م لوط



 ب:

 درف ىددلا باهش رجاتلا كلذ منا ناكو

 ىتح ىل هيروأ هل تلاقف ةيراجلا ىلع لالدلا

 تاك ناف ةجاح نع هلاساو هلاح وظنا

 اهالخأ الف الو هل عاتنبا اناف دتيب ىف ىف

 ىديس اب لاقو هذنع ١ اجو ةفقاو لالدلا

 كتلاق ةيراجلا هذه نأ ملعا ىيدلا باهش

 تناك -ناق ا نع كلاشت اهنأ ىل

 تعمس دق تننأ اهو كل عاتيذ ىهف كدنع

 راسجنلا كباحتاب ةيراجلا هذه هتلعف ام

 اناو ةيامنامثلاو ىوعبرالا ةليللا
 لقم كعم لعث كل اهبيجا فياخ هللاو

 عم تلمع ام
8 

 هل لاقف كل اهيبجا كرونتسديف ظكضفلا

 ىف كعم انأ ىقبأو كناربج

 بهذ مث ةخعاطو اعمس لاقف اهب ىننيا

 كلث ترظنف هدنع ىلا .ةيراجاب  قاو لالدلا



 م.

 يت سا عشاق لجبل

 2 تيد وحد ةبذ راض

 عمم ملغ

 اديدت اظيغ طاقغا مالكلا !لف ةيراجما

 5 دعا ل م 2
 - تت :: كمل 056 هيف بج يات , تيوح هدحألا نو

 الأ [انقوس ىلأ مويا همن ااحل ام .ىيببل لدلا

 راع الاب مكهوكاهتو كلحاو دعب ا!دحاو

 ا مك ىأ اشفلا مالكلاو
 لالدبلا ماحلو هناكد ىلع 'ىم

 وو اهب عجرو لالدلا اهذ-خاف

 ىروع لوط ىننا هللاو اهل لاقو

 ىذزر ىتنعطق للقو ىكنم ابح لقأ ةيراج

 وسم ىلوضغي كفو راهفلا اذه قب كقزرو

 اهبف أو كلذ دكنعف راجألا عبمج كلجا

 بهن رهئاذد انرسنع واجلا (ضعب ىم للحجر



 م4 3

 موف كسي حشتلا .اسهبأو و 3

 ل هيي وينكمت داهم و

 2 :نوتيانكف 00 ة«بهنان

 ا يش مسلم ةاءاونطجلا نعم
 ٠ مدأ ىببأ اذ لوقت ام

 ؛ ضار قسنالا -. هنانخك

 . ١ ٠
 ل كك نم جرخ نأو

 ٠ م 03

0 

 ؛ كده اي لوصف ام ابو



 مكب

 : ىنفقذ تحس أس سأو

 هيلو تتسلا غاسبيص م

 ؛ ايه”. نيحو  :تانح : ريرح

 ١ نانشأ مك كولد رح

 ؛ ةرتن ىسافنأ رح

 2 نالسملا نوسيسع نم

 ٠
 +« 5 كل 11 جر سسكابت مهل

 ١ ناوتلا عسدرأ اهيوديوبتل

 نفيحكألا +! نفك نىك

 رم ١ ٠

 ع لا ٠ و
 2 لدن برضاب ىقاك

 يأ ١ حاسم ماس ,ىسنارست
 هل

 ١|[ لوسيا نووي“ ال



 2 بسنكملل ةردلاب برضلاو

 هللاو لالدلل تلاق ةيراجلا كلت نأ مث

 اذه ىلا عاتبا ام انا لالدلا ىديس اب

 اذكمو رخآل ىنعاب امبرو هريبغ ىلا ىنعييف

 ىدبد ىعمد نأ تمملع كفو ةذيتوم ريصاف

 راجلا نم زمو. لجرر ىلا لالحلا اهب قا مق

 ىدبتس ىلا ىكعيبا :ىنف اي اهل. لاقت رابكلا

 رانيد نيسمخو ةياعسنتب اذه ىيدلا فرش

 اضيش هتدجوف هيلا ةيراغا ترظنف بهذ

 تحسنا لالدلل تلاقذ ةغويبصم هتيدك ىكلو

 مم انكدكأ وث كااقع 3 باصم وأ نون

 خويشلا ىلع الآ جخا ال ىاشملا تدكتكلا
 ةغوبصم هنقذ قاثلاو :قونام عيش لوالا
 اننااح نس يهلك مع

 9 تنسهفررحص لق

 ؛هليح ىلاقب ام



 أو

 8 كئيييضتق لزم 22-
 اى

 ؛ أدحأو لمعت تكاافأ نأو

 0 ,ىسس نس جقلم ىقبذو

 يبعلا كلن نم رجاقلا خوشلا عوس 50

 اديدن .اظيمغ طظانغا جيبقلا وجحايلا أذع

 سك اي لالحال) لاقو ليوم ىم هيلع ام

 راجتلا نعد انبعاعتو انباع ىسود امو نبيع

 ىتنع فريصناو لالدلا اهلخا كلذ كتعف

 نق .بذالا“ ةليلقب فوكت :الا.ىعسا )اي اهل':لاغو

 ؛انرصع 5 مرماكدكما جاب

 2 بجخا اهم ناكل كاذو

 ! لش : كم .قاولل“ كلضلا



2 

 اهل لافقذف كلقع ىف باصم وا ونجا تمذأ

 اذه ىلوقنذ حالم تس اب فيح لالدلا

 م كل“ لكك در انا هل تللاقذ مالحلا

 خيشلا !ذهل ىلةم عيببن كذأ لجو وزع هللا

 تابببالا هذف دناجوز هيف لوقن ىذلا قوناملا

 ١ ىتو نسم حورو ىنقلط

 8 ىت كديرأ الو .كنيدحا ام

 ؛ةراتفق اي مورو ىنقلط

 هل ئثل قان بغا المسابح ا

 ؛ رازج كنا .ىلع كتذخا

 © ىشخ :فيلاعتلل كتيص

 أ خم  كل' الو خيش كثمذأ

 © ىش كاوا ام انا الجلاب

 ؛ خمه بدحاص باش ىوهل

 © ىترسف ىف ىبنم بعدلي

 نهار كحاكن ىف كتقيار



 نر“

 هيبقع ىلع بابلا فقوو رانيد نيسمخو

 ابابركأ #2 ىمجم الا لاقف لاما كل .ضيقن عيبت

 ىتمدد# ةرفسلا هذه ىف تفعض ىلا ملعا

 ال ىلا تفلحن ة+ةمدخلا فح ةيراجا .هذه

 اهعيب تقلطاو كيرثو ىهتشن ىمل الا اهعيبا

 اهعبذ تيضر تاق ناف اهرواشف اهديب

 اهعيت الك. ل تملاق ناو 2 هدبون . نمل

 اي اهل لاقو اهيلا لالدلا مدقت كلذ دنعف

 فلطا دق ىكديس نا ىملعا حالملا تس
 ةيامست ىكبيبفن اجو ىكديب ىكعبيب

 تنلاقف ىكعيبا روتسديف ارانبد نيسمخو

 لبق ىنيرتشي ىذلا ىنرأ لالدال ةيراجا

 ىلا لالدلا اهباج كلذ كنعف عيبلا داقعنا

 لاسعلاو ةينامز ةخءاس ةيلأ ةيراجلا ترظفف

 لالد .انيي/ هل: ىسناقو_ لالدلل /تتفتتلا : كلذ



 م

 © بهلتي وه فيك كد ايجم

 ٠و

 اوبل بكوكب هفمر سارت 5 3

 ىرتشي ىم راجتلل لالدلا لاق. كلذ _ىنعف
 كياوقلاو جيبرلاب قوسلا ىلع لك اه مكنم /

 خنبلغو سصاوغلا ةرد نو ل لق راك" اب

 خيام ىلع راجتلا ىم رجاقت هل لاقف صانقلا

 خبامتاتب رأ لاقو نيناهب وخأ لاقو راغيد

 رانيد ةيامعست اهولصوأ نأ ىلا ةيراجنأ

 ذياغامتلاو نوتالتلاو ذخعسانلا خلبللا

 اوديو راجتلا نأ ديعسلا كلما اقيأ ىنغلب

 ةتياعست اهنمث غلب نا ىلا ةيراجلا ىف

 ةيقع ىلع بايلأ فقوو أراغيد نوسومخو

 سلال نيم نالولا ليف كلك قنعف
 خباعست مداح ك.نيراجم دل لاقو 2 لبيس



0 

 باسغو قوسلا طسو ىلا اهب ىناو لالدلا

 معطم سونبالا نم ىسرك هعمو داعو ةذعاس

 ضرالا ىلع لالدلا هيدعنف ضيبالا اعلا نم

 لالدلا فشكو ة:يبصلا كلت هديلع سلجاو

 هلجو هنلخ مص نايف باقنلا اهيجو نع

 لو خيرات انيتخوخخ او) ئهلَيَط سرن هذاك

 شع ةعبرأ ليلا م ردببأ لكل رديأأ اةناك

 ربو رعاشلا [هميف لاق امك

 ؛ اهت ر وص شح ص ردهلا ضرع

 ؛اهتمماق لقم تسام نايلا ىصغأو

 1 بطخلا ل27 ت.كصأ لو تحمد

 ثتابدالا هذه ارعشلا ضعب لاقو

 ؛ بهذا رامخلا ىف ةكلملل لق

 1 بس م لداعد تناعذ ذ

 7 حل كيجحو رونو راما رون



 خيركس فيشارمو ةيبلاسأ دودو ةيند

 خبسامخ نطب .٠ ةيولول نانسأو علو

 خبل فرط امهناك ناقيسو ةيوطم ناكعأو.

 امك لادتعالاو سضقلاو لاجلاو ىسحلا ةلماك

 لاق نم ضعب اهيذ لاق

 1 ا اق خت يقلك اتينا

 ©رصق الو لوط ال ىسحلا فتور ىف

 ؛ اهيبعكأ لس ىتح سمشلا اهب ىرج

 © راسيبغ الو نمس الف قنانعلا ىم

 : اسي تيكن كسماو اهتعلط ردبلا
 اقل ريس تاس اهلخم ام اهنماق ,ىصغلاو

 الة مقا ل ءام نم تمحغرفأ امهناحخ

 مث ةيبصلا لوناو هتلغب نع ىمجتالا لوذف

 5 لاقف هيدي نيب رضع لالدلا 9 فعز

 افذخان اهيلع ىدانو ةيراجغا هذه دخ



 ه5

 لذ خي لاقو خبشلا 4غ هللعو بهذلا

 امش ءد ىل قيفشا ىنح كدذع ةءيدو !لف

»٠ 

 نيدحلا روذ نأ مت خءيف رج عياضولا نم

 وهو مايا ةدم خير د نكسأ :نيدم. قى. رماكأ

 برشيو لكايو عراش ىف موي للك جرفني

 رانيد ةياملا منه :تغريف نأ ىلا برطيو كليو

 ىلا ىناف ةقفنلا مسرب هعم تناك ىتلا

 فلالا نم 590 ضم خاب راطعلا خيشلا

 سلجن ناكدلا ىف هدج ملف هقفنيل رانيد

 تاذو نيمبلا تاذ لمانيو راجتلا ىلع يرفتب ١

 55 ىهجأب أذأو كلذك وى اهنييذ قاتنشلا

 ةيروزرز ةلغب ىلع بكار وهو ىوسلا ىلا لييقا

 ىدست امهناك بجاودحو يلبي عب ومعي بيضا



 ىن هزلي نيدلا رون اب ىدلأو 5 ميشا 1

 مم تمذأ كسحعمد انهن ااف لك نيهلسملا ىالط

 نكست اعضوم كل ىركت ال ةنيدملا هذه ىف

 00 ىديس اب ان نىيدلا رون هل لاقذ دبش

 .٠ اب ميشا 3

 ا ضعب ىف ردعم 2 8 1

 ارجاتم اهنم تبيرغشاو اهيف اهفعب ةراجاتب

 اهنزوكث بهذ رانيد فلا ىلإ تكتحانف

 ل ةذرعم رمغ نم نيدلا جان كدلاو . ىنع

 ىلع ربصو أروشنم اهب ىلع بتكي ملو ىف

 اهتلسرأو «ةنيدملا هذه ىلا تاعجر نأ ىلا اهب

 ةيدهلا نم ىث اهعمو' ىناماغ ضعب عم هببلا

 ضعببد اك دزاجأ داف اريغص تننأو كنيار دقو

 ندبدلا رون عمتس املف ىدم :كدلاو لعق ام

 ماسقبالاو : رفلا رهظأ مالكلا اذه خيشلا نم

 ارانيد فلالا هيذخ ىذلا سيكلا جرا



 ىلأ خذ ىض#و نفك َى ره هدخاأ داع ماسو

 قادثنو لأ جماع قفز 00-- روذ قارف هلوذم

 ىف خسار .اهساسا اراد ىاقزلا كلذ رحص

 دق اهسلا نافع ىلا تاقهاش اهذاردجو املا

 اذا هوشرو اهماردق قاقزلا كلذ اوسنح

 خيشلا كلذ ربعف شورفم ماخرلاب ةرخآو

 اهش هل ماللثو رادلا كلث ىلأ نيحلا روب

 نم اغرف املذ هابأو ومع لكاشف --- أ نم

 تلا |
 ناك ىتم ى فهلا روخأ خيشلا لاق لك الا

 هذل»ه ىلا خنيمألا ريصم ةانيدم نم موك فلا

 لاق ةلبللا هخم ىف :احلاو اه الاقوال

 هسل لاقف نيدلا روذ ىلع لاق كمسأ ام



 "هه

 و تاهبالا هذف اهبذ لبق اكن 0

 3 ماسوعف قافقم هل ل اموب تماق لق

 © مسلم رغت لاقف ؛اهفص ير ىنكسا

 2 حبر ب نأ لاقن .  4 (شانعم ايفذ انلق

 ارعشلا ضعب لاقو

 ؛ نشغل ةةدنوجن كيرا

 © باطتقتسسبي هياضر

 ؛اهنم ىلصولا ىسحا ام

 ب , بارغ اقيصبي ملأ نأ

 ةنيدلملا كلت ىف نىيحلا رون ىلع ىشفتف

 ىللأ اهنذم . خييلص للصو نأ ىلأ ةامشو انبوب

 بأ نمد نيناوصأا ىلأ مل نيدراجكنلا خفطع

 نيراطعلا ىلا: مت. 'ةيقاهكافلا ىلا مك: نييلقنلا

 ىدراطعلا 1 ىشمي وه امنيبخ : اهممأ لكش

 ْ هناكد نم لوذ دق نسا وبك لجرب أذاو



 هه

 أرباس اريغص اقياق ىيدلا رون دكجوف كيشر

 ملو ميلا ربعو عيف بكرف ةيردنكسا ىلأ

 ةرادنق ىلا لصو ىتنح ارياس فرياقلا كلذ 3

 نم نيدلا روذ علطف ىماثل ةرطنق ىمسن

 باب هل لاقي باب نم علطو روتخشلا كلذ

 هشنفي مملاذ هيلع هللا رتس كلدقو ةردسلا

 زاخو  ىيحلا رون نسم. نبابلا ةادصل

 ةنماتلا ةليللا ةيردنكسا ةنيدم
 ةنيذم اهدجوف ةيامامتلاو نوتالتلاو
 اهنطاول جاصت ةئيصح راوصالاب ةنيمأ ةييط

 اننشلا لصضف اهنع ىلو دق اهنكاسل صبرتو

 دقو هدر وب عيبرلا لصف اهيلع ليقأو هدربب
 تسعنياو .اهراجتنتلا تقرواو اهراهزأ ترهزأ

 خبدنهلا ةكلم اهراهثأ تقفدتو اهرامثا

 اهباحصا تننمأ اهباوبا تنقلغ !نأ سانلا



 مما

 قالود ىلا لصو املخ هل مسق ام ىغتبي

 ايكرم كجوذ ركلا لحاس ىلع ىشمنت

 ساسنو نيسعلاط سانو 6 7

 وبرغم اند موه 3 ىيدلا رون د

 مهل لاقذ يرد نكسأ ةنبدم ىلا هل اولاقن

 نىيبدلا رون

 كلذ دنعف ملم باش اب كب ابحرمو الهسو

 ىلأ حار هنعاسو. هنقو نم نيدلا روذ ضهن

 جام امو ةداوز هل ىرتشاو قالود قوس

 دقو .بكرملا ىلا عجرو اطغو شرف نم هيلآ
 علط املف رفسلل رهجت بكرملا كلذ ناك
 اليلعا_الاز كاكا لا ينكارلل :ةاينوحالا روف
 كلذ لوقت ملو. اهتعاسو اهتقو نم تراسو

 خسنيلد ىلا تماصو ىنح ةرب امس بكرلل



 *ىز“

 نأ مق لاح دعب الخ ريغيو اشي نم هللآ

 ىقودنص ىلا اهقعاسو" اهتقو نم تسمدقت هما |

 راقد ةياما هيف اسيك دنم تجرخاو لاما

 رايد ةيالا هذه لخ ىدلتو اي هل تلاقو

 ىلع اهنم' ففناو_كتوق ىلع اهب ىعتساأو

 لسرت ىدلو اب تمغرف !ذاف كلاوحا ملاصم

 كرايخا انل لسرتو اعربغ كل لسرا ىنملعت

 ىلا دوعتو ارما كل ردقي -نأ هللا لعل اوس

 !ىيداش اكب .تكبو هتعدو اهنا مث كلؤنم
 روذ لخا كلذ كنعف كيزوم نم هيلع اه

 داراو راغيد ةياملاب مما نم سيكلا ىيدلا

 ممإ دببسن كق اريبك اسبك ئارذ رح تأ

 بهذ رانيد فلا خف : قوونصلا ١ بنك

 هت خ اذ بلطو قاقؤأا نم جرخو هطسو

 تيم اأقو حابصلاب 50 جيدصأ لقو  قالوب



 نإ“

 لوذ ملو اهدلو ىلع تفاخو اهردص قاض

 مان نا ىلا هقلخ ىدهتو هدنلاو ىرادت

 وطاب ل نوم ناكس مونلا ديلع بلغو

 اهدلو ىلا تمذا رمقلا علط نأ ىلا تربصف

 ىدلو اب هل تنلاقذ ركسلا دنع ىرس كفو

 جيقلا لعفلا اذه شيا ىدبك نم ةعطقو

 ىذلا امو اهل لاقذ كدلاو عم هتلعف ىذلا

 كديد تيماحل هل تنلاق ىدلاو عم هتلعن

 فلاح هناو هدخ ىلع تناسف ىنويلا دنيع

 عقيب ادغ ةادخغ ىف جيبصأ اذا قالطلاب

 عقو .ام ىلع ىيدلا :ون مدنف ىنمملا كدي

 ام ىلع فساتو مدنلا هعفني ل تبيح هدنم

 ام رمأ اذه هما هل تلاقذ مدنتف دهنم تام

 موقت كنا الا ىدلو اي عفني الو عفني نئقب

 كيسفنل ةاكنلا بلطتو تقولا اله ىف

 لعفي ىنح كباحكتا نم دحا دنع ىفنخاو



 رونل ام همال هوبا لاقذ مانو شارفلا ىف

 ةنعجو ةسأر ناك كل تلاق !ئ كم ىيدلا

 هدللاو مدقت كلذ دكنعف ناتسبلا ىوه نم

 نيدلا بات اجاوخا ناكو رمخا ذكار دنم
3 

 بروستد ىذا اذه ىلا تنذأو ىيدلا رون

 هدلاو مدح 6 0 اهلذ رمل

 رمالاب خيطللا تاق ةراكمم ى ا وعو هدب لاش

 ىنمهلا هدلاو نيع ىلع ميبلا اضقلاو ردقملا

 ايشغم ضرالا ىلع عقوو هدخ ىلع تلاسفأل

 أونتر دقو ةءاس هتوشغ ىف رمتساو هيلع

 قافا .املف ةيغافلا . ءامو. درولا .ءام هيلع

 ثالثلا ىالطلاب فلحو رجرلاب هيلأ راشا

 عطق نم كب ال مايصلا صيصا اذا دما .نم

 هيلاو.. مالك مما :نعمش املك ىتفيلا ةفحاي



 1 هع,

 ماسلا اوال وعلا" هللا: علطاو :سموجنلا
 ىلع افقوو هتعاسو هنقو نم نيدلا روذ

 ىديس اب نيا ىلا خيبصلا هل تلاقف هيمدق

 قفسلاو .تسبو ىلا اهل لاقكب نوحلا روق
 نالوا باتبلا_ كلذ-ةيلع .اوفلحت  قاجلاوو

 بكرو شاف ةليللا كلت مثدنع ماني راجلا

 تيد ىلا لدبعو ىتح ارياس لود ملو هتالغب

 رون اب ىدلو اي هما مل تلاقف هدلاو

 هللاو تقولا اذه ىلا كداعق شيا ىيدلا

 كبايغب .كرلاو ؛ىلعو: كغ ثيشوش_نق: كذا

 همأ نأ مث كيلع انيطاخ لغتشا دقو انع
 هنم تيوشنخف هينيبع نيد ةليقنل هل تمم لقذ

 ةالصلا كعب ىدلو اب هل تلاقف رمل ةجار

 هل نم ىصعتو رمجلا برشنت تربص ةدابعلاو

 اذاو مالكلا ىف مه اهنيبف رمالاو فلخلا

 ىمنرا ىيدلا رون نأ مث لبقا دق هدلاوب



 كالا

 املف اهتحالمو .اهفرطظ ىلع اهوكشو اه>:تداضق

 [اهيف نيدلا رون ركش ةيبصلا .تعمس

 اهيبمدتق ىلخ اه عاسو اهنقو نم تنيماق

 شامقو بابت ىم اهماع ناح م تععلقو

 ةعيباسلا خلبللا ج] لكلا تجبيقوو ةيدخ

 انها ىنغلب ةيامنامثلاو ىنوتالتلاو
 م لعاك تييضوأ ةييصلا نأ كبعسلا ىكىللأا

 اني لمماعا هل :تلاقو ىبدلا رونلا اهببللع

 ىداوف ةرمتو ىتيع رون ايو ىلق .بيبح

 ,ناسسينالا ةميق نأ نيا روذ ىديس 58

 اهنم ىبيدلا ر ىذ ميابقف هدو. هحامت ام

 نيبو اهدخو اهمف ىف اهلبقو اهيلع مهدرو
 ترهزأو موهوب لا 2 قللذ للذعت اههنبع



 م

 « ىللعت ديلا وكنا امأ دودكشا

 ١ ىذنأ بسحا تنك ام ىرجاه اي

 © ىل تيسناو كاوه ىق ةناثالا ىقلا

 ؛اننم كليف ةبابصلا بابرأ تفنع

 8 ىكلللستو ىنجيهمب  مارغلا لك.

 ! ىوهلا .انخا عيخ.:ةولا !اةيبفك :نيقللاب

 8 ىلتيم بص للك رذعا مويلاو
 ند ؛ ةدنت :كانفارسف - نه .قلرقعل خبل

 ١ لقفل كيسي حلينبعا يجادل

 رغشلا !ذهب اهرعش ةيبصلا كلت تلمك مث

 : ان ندغصتا ال *فالءالا ةليبلاق

 ©: ىل .رمهرد الو مالا تاق

 ؛ مرك اوذ ىتنفب اوةيغتساف

 يلعب انه لكلا طي عرتساف

 *بيبصلا كلث .ىم ىيدلا رون .عمس املف



 م

 ؛ اهلساست ىف يومد ىراج نع لخ

 © قرطلا برقأ نم علف 22 ىورأو

 ءةههل تلق دولا عبك مهأَز برو

 3 قرغلا اشخناب ىنم عمدلا سياق ذأ

 ناك

 © قلملا ىلإ بوسنم ىذو ناف

 ؛ هقيسن ليبنلا ركل ىعمد نأ

 ؛ ىّذخ تلق لاملا عبمج ىنبهف ترنلاق,١

 .««ىندخلاو تلاق اضيا كمونو تلاق

 رون مالك ةداوعلا ةيبصلا كلت تنحعوس املخ

 لغذناو اهلقع -راط هناسل ةحاصفو ىيدلا

 || هقمضف اهيلق عماج# ىلع ىوتحا :كقو اهيل

 ماما قز. هسوبتو هليقت تراصو اردص ىلأ

 أ مث فباسلل لضفلاو كلذكح رخالا وهو

 لوفد تدناو هيدخ تلبقإ

 ؛ لذاسع ْةخمالم نم اليو هاليو



 تددسشناو تادغنلا عيمج ىلع تداعو

 لوقت تدعغجو

 ؛سفسالا ةايح اي كيجو ةابحو

 © سابا مل ما تسيأ كنع تمح ٠
. 

 ٠ لكصأو ك.فبيط ناف تيبفج نيباف

 8 ىسنوم كرك ذف ىنيع نع '؛تيبغ وأ

 ؛ عشنا: نيل سينو قرط !اهيخوش ب

 0 ىسلاعح ليحي اهب توكس :اذاف

 داشنا م ىيدلا رون برطا كلذ دكنعف

 ىلع اهباجاو برطلا ةيباغ ةيبصلا كلت

 لوقي كشناو لاخا ىف اهرعش

 8 ففشلا ىف منلا ردب بجنن الا



 م

 لوقب

 ؛ تليخيف ىدكصلا سهش اهتلخ دقل

 + ىشبتجكيف# قىفمج  اعاؤفإ :ناو

 ؛ تةلسف تراشأ ىل اهبلع اذامو

 © ىتسموأو نافنيلا 5 0

 « ىنلج ن د اد ىع 6 ديتساحم .

 © ىتلا ىقت تلقف روذعم كناف

 ؛ تتر امو اآدمع 1 راغب ىنتمر

 © ىنرغو ىراسكناو ىللذو ىلا
 ؛اميتم مارغلا بولسم تكاصاف

 .'. ىتلملو ىموي لوط ىكباو جوذأ

 تبجكن . هرعش نم ىيدلا رون غرف اهلف
 تم خو هذفاطلو هنتحاصف نم خيبصلا كلث

 اسهتاكخرح ىسحاب هيلع تبرضو._ اهدوع



 مع

 تطذخا اهنا مث اهنع. هدي .فلطاو ىنيدلا

 تداعو. اة هاع فيارط هيلع تيرضو اهدوع

 لوقذ تدشناو ىلوالا ةقيرطلا ىلا

 ! ىنتنا اذا نوفجنلا ىم لسي رمق

 © انر اذا ماوس اد نةغبو ايضع

 كول نىلداحاسع بياوكلا نممم

 8 انقلا ىحكححع كماوق راذعلا لمد

 ؛ةردصخ ةاقرو ىساقلا ديلق اي

 © انماه ىم انه ىلا تءاقذ ال مل

 مهنا ق3 الو تح ةقر نأ ىلا

 8 انجلو ندا ىلع طق راج ام

 : ىرذاع نىك هبح ىف ىملذاع اي

 ةلاسنافلا لو: متشج .ىاعبلا: كلف

 لعجاو .يشنا دنا مك اهل. هتيحم 8دش :نم



 معز

 3 هعكتولتل ىلريسبيصي ىجلق الو

 : ؛ ىداوف نم كتعون ئبلق ايذ

 2 ةباع ىداسدح .ضعب كنال

 ؛ هعدذ ىباق اب تماق ام اذا

 ..هبينلا ال! ىلح ام ىبلقف

 تابيبدالا هله خيبصلا كلث تدشتا: املث

 ةدش نم هاقع راطو اهناسأ ةحاصفو اهقير

 ربصب ردقب ملف هبأ شاطو اهل دتيبكم

 ' كاهملع لام هنأ ىتح ةدحاو ةءاس اهنع

 | هيلع ىرخالا تقيطذاف هردص ىلا اهمضو

 هبنبع نيب كتابقو هيلا اهنباحب تلامو

 ادم قز اهعم بعلو اهاذ وه ليقو

 | ماهف -لعف ام. لثم تلعفو هيلا كتتفتلاف

 روذ ىح < اذ مهابح ىلع أوماقو نورضاخا |



 © ذنكلنملا معنتيب ؛ةانل تداع ةداوع

 ١1 . ىذلا هللا انقطنا ؛ اهراتوا اغل تلاق

 أديبدأو مالكلا [لق نىودلا رون مدهاكت اماف

 خببصلا كلت ديلا ترظن ماظنلاو رعشلا

 دقو ةبغرو اقشع هيف تدارو ذةبحلا نيعب

 مفرظو هلامجو ةهنسح نم ةبعكنتم تراص

 كلويذ مواذ ىلا ل نعأو هننماق ومحو هل الدو

 مهنيا ىرظن ىلع ىنبتاعب

 8 ميدي ىق ىحورو ىنرجاهيو

 : ىلقب ام ملعيو ىدعبيو

 © هببلأ ىحوا :دق هللا ناك
 ئى

 + هيلع ىكبا ىرطانت ننلقو

 1 م( الكب تأودس 2 رد ىنببع دف



 م

 ع 4

 ٠ دقاغ وع ىئذلا هتماق ىضصغبو

 58 هردص 3 كر هس و ةتتاسمر

 ١ هتاكرسح ىف جاترملا هفدربو

 + ةيتسعس 3 3 :ةقوباو ”هنوككشو

 م( هنئناذ ةلفخو هسولم ريرحو

 © هسا لاجملا م ءاوح الميو

 ؛ هل اونرع ام كوغرع : نأ :كسملاب

 © هرشن ىده اهتيشن ةيبط حيرلاو

 ؛دنود ةرينملا سمشلا كلذكو

 .  هرفظ ىم ةمالق لاليلا اذكو

 ةياهامتلاو نوتالثلاو ذسداسلا ةليللا
 ىيحلا رون نأ كيعسلا كلملا اهيا ىنغلب

 هبجتاو اهرعشو ةيبصلا .كلث مالك عمس امل

 لع ركرسلا نم -لام ىف ناكو اهماظن

 لوقيو رعشب اهحدمب



 هو. :اننهل فبدلا ةدش نم هسفن كلمي ال

 رون ىلاو ميعبيج راجتلا دالوأ ىنيرضاخحلا

 وخو موكانلا نيب رمقلاك هنالجوف ىيدلا

 تايببالا هاذه هين لبق امك د نم

 8 ه,كس نم اهشار دق ميسابو

 ةونظحنح فغرمو ةيدمعم نيلبو

 9 هريسعسلال دوسأو هثرغ ضايبو

 : ىرظات .ى 8 اركلا بح بجاكإو

 3 ةرسماسبو ةبهفب ىلع ىطس

 ؛ حغلص نم تمحاسرأ دق براقعو

 3 ةرسكا جب نيقشاعلا لنقل تلعب

 اي



 3 كرس اس هنن نىصغ ىلع تيلدنعو

 © رادلا هذ تطش فشاع هناك

 : ةيمقم. لصولا ىلابلف ةينناو . مق

 02 راسكسا لمشلا عامتجاب اهناخ

 :.اتندساودح . تامان ةلفغ ىف نكو

 م راسستوأ تانك كبنلا حلا ا نعتومتو

 : تعمج سلق وعلل اعبرا ىرذ اما

 8 راوو روقغنصو دروو ..سأ
 : ةعبفرأ هين لماحت .لكق انموياو

 © رابطماو داسعرأو مبغو وىكك

 © راحنسيدو رو ةفمو رهخو هد

 : اهنذاذل ايندلا .ق كظحب .نغف

 0- خييبصلا عم ىبدلا روذ عود اولذ

 داك. ىنتح ةيدكلا .نيعب. اهيلا .رظن تايبالا



 مر“

 ©« يس عليم لماسسنالا ىف: لجتكا قاب
 : مدانم لك راص:اذه ليجا نمف

 © ركشيو مجيب "يدون عمس ام-!فا

 : مهب ولق ىلع ىوملا ننح دقو

 © ردصا رودصلا  الغأ. ىف ترص .دكقو

 : :انهنستخ قاف نم لك تفناعأ ترصو

 اثر وحا فرطلا .سعان ..لازغ  لكو

 :.ابغس بي ىموهما اللا قرفا الف

 2 رسكاوهيو .دصي بوبكم شاع الو
 ىف دوعلا كلذ .تذخا ةيبصلا كلتا! مث

 ىلع ةذدلاولا انكا هيلع تنخا لدقو اهرح

 نهد ةءويدع فياوط بلع كمدرضو اهنلو

 لوف ,نلنذاو . ىلوالا انهتقيرط- ىلا ”تداغ

 ١ تاببدألا هلع

 © رازوأ ناوشالا نسم هلع طخ ١ . 35



 امر

 ةد.لاولا انخا ةيبصلا كلت هيلع تنحاذ

 هنقس لق ىتلا ةايملا _كذت كقو..ىدح دق

 1 نيذلا ندراكنلاو اهنم تبن ىتلا صضرالاو

 راسجتلاو هتنهد ىيذلا نيناهدلاو  هتعطق

 خرصف هتلج ىتلا بكارملاو ةتباج نئيذلا

 هتةلانس اهنا هكر اهدواجو حانو ددغو حاصو

 ؛ الون ليبالبلل اذوع : تنك *دقل

 © وصضخلا ىييرغو اأدجو مج 4# ليما

 8 رهج# رىرودس حونلا كاذ لجأ نيمو

 ؛ ىعطاق ضرالا نم سفك لف ىنعطق

 نيل دبم» لسانإلاب ! قرص, كحل



 مرسم

 ىمدانتل الا انه ىلا ْئك انيضداو ىكاندصق

 رون ىدبيس ليامشلا جيلا باشلا !ذه

 اذه ىف الا اذه انا# تاي مل ةناذ نيدا

 اهل لاقف ىجم ىذلا بيا قربك ىنح

 ىجاو ىكل هيبجا حوراب انآ. خس ب بائشلا

 اسهل لاق كبل ادب ام لعفا ةيبصلا تلاقف

 كلذ دكنعف  ةليدنم هتطعاذ ةرامأ ىنيطعأ

 نياحشب سلطا ريرخ ىف رضخا سيك

 هنئلحو هنم ةيبصلا ةتدخاف بهذ نم

 علق نيتالتو نينثأ هنم لزفف هقضغنو

 ىقناو ىقنا ىف ركذ ةيبصلا هدبكوذ بشخ

 هتماقاو اهمصاعم نع تفشكو ركنذ 3

 ذونهلا ةعنص دورت اكوكحم ادّوع راصن



 مز“

 ا ءاعشلا -قابيلت قف: فّيضصلاةزمق

 داجاو رخآ لاقو

 ؛ ىرفسأ اهل تلقف ةعقربم تءاج
 8 ىرديأ ا رينلا رمقلا كيجو نع

 ؛ :ىرضقأ انهل تما زاعلا فاخأ كشلاق

 2 ىرسبسخلابل ل. .لمانكالا تداوك

 ؛ اهئانجو رع ىسحلا باقذ تحعقر

 2 ىرفوالا قوش روابلا طقاستف

 :ةافمدخ ع :خكيقب كلنميويذ كفو

 © ىرشحلا ىف ىتييصخ  نوكت  ىنح
 ؛امصاخت نيقشاع لوأ نوكنو»

 3 فوه ظن فريالخلاو ةمايقلا مود

 | ةاه اتش دهوقو» ةيبانشملا 8: لوط بوشناو
 2 ىرسظنم .ةكللا ق رركا ىتح

 لاق نانتسهلا بحاص .باشلا .كلذ نا مث
 ربو حالما اكنحدعم اب ىملعأا خيبدحأا كلن



 © بصضقم !كقو اناسحاو انسدو

 ؛ بكاوك عبس هجولا هاهس ىف اهل
 © بقرم لك ىلع اسارح ىسحلا ىم

 ؛ ةيدتظنب رسي ناسنا مار اذا

 2 بكوكحب .هنئقرحا دخو دقل

 خليل ىف ردبا اذا رديلا اهناك خيبصلا كلذو

 رضخا عانقب اقرز ةلدب اهيلعو. رشع .ةعبرا

 لوسهسيم بللا !ذ: ريصتو لوقعلا  نئهدت

 بحاس نأ ديعسلا كلا اهيا ىنغلب

 اهانركذ ىتلا ةيبصلاب مهل اج .امل ناتسُلا

 لادتعالاو دقلاو لاجملاو ىسأمل ةياغ ىف اهنأو

 رعاشلا اهببذ لاق امك

 ؛ ءاسقرز خلالغ ىف تلبقا

 © ءاهسلا نولك ةيدروزال

 ؛اهنم ةخلالغلا ىف تللماتف



 نسر

 ؛ حام ركلاو ركلا ىف كيلغت ىلأو

 ع ابدذع اهقير نم نكلا هانم حايصأل

 تايبالا هذه داجناو وخاآ لاقو

 © ابرغنا عبتاو ىرشلا .ةالص :ىلخل

 © ىداسا نيب .ةاهيك اهموق ىف

 ©: ىدانواب ددعمب مل رعشلا حم انايب

 5 ىدابحأو تمسداذ ةايفال .الإ

 ؛اسهل ىنلم رصعلا ناسح اهوار ىاف

 .. ىدابلل .لضفلا ناقو سوروألا ىلع

 ارعشلا نضعب لاق امكو

 ؛ بكوك هجو اههجو < ىسحإ ةعيدب

 © بوسدوسه بيِسودر رم موش ةزردوع

 ؛ ةغفر . سانلا ىف: ششرعلا .دلا اهاطع



 مرسم

 ةنامسبلا بحااسص : باشلا :نضهت كلذ كنعذ

 بايغوإ راجتلا الواح لاخب نم خلغب .ذخاو

 ةيرط خبل اهناح خيرصم خبيبص دعمو داعو

 ةخيطلب وأ ةينبص ىف رانيد وأ .ةيقن ذضف وا

 لجاخا .هجوب ةيرب يف لازغ وأ ةيفقسف ىف

 ةيلبلب ةسعان“ نويعب ةيضملا سمشلا |

 دوديخو غيند ىسق . ميناخ بجاوحو

 فسشارسمو ةتولول نادساو ةيدرو ةويلس

 نطبو ةيجاع .دوهنو ةيخوم ةببغو ظيركس

 اهنأاك :فادراو ةيوطم ناكفغاو ةيسامخ
 خيرمرم نينفالسك ىبذخأو :بشحم تادق

 7 ال6 طك نبل ءانورطا نيفاك نع ييدحل
 تابتبالا هذه رعاشلا

 ١ تضوعت نيكرشملل اهنا ولو

 © ايوزامهملنضا“ روج زم. انههجاو . ادار

 ؛ بهعارل .اودبن قرشلا ىف اهنأ ولو



 ىرطاخ ربجا ىيدلا رون ىديس اب كيلع

 ةرمخلا نم هوقسا نا ىلا ىيدلا رون ىلع

 رون ناكو حق دحاو لك حادقأ نرشع

 :طق ارمخ برش ام هرمع ركب هنطاب ىيدلا

 هغامد ىف رملا رادف ةعاسلا كلن ىق .الا

 دقو هليح ىلع فقوف ركسلا هيلع. ئيوقو
 ةءامد اب لاقو همالك مجكناو هناسل لقت

 هذه هيف رعاشلا لاق امك هب لوا نحلا

 تاببالا

 ؛ريغصلابو رمبكلاب اهردا

 ّ وهجملا رمقلا كب نم اهذخو.-

 ؛ ىلاف .بروط الب برشن .الو

 ..,ريفصلاب برشن ليخل تيار



 ارعشلا
 ظ ؛ بناج للك نم هللا وفعو انبرش

 : (نييتشوع كا فرعنتو اهبيف انوغ امو

 ىلع ضهن ناكلا بحاص باشلا نا مث

 اعدم متقو هتعاسو هنقو نم امياق همادقا

 ىدبس اي هل لاقو حدقلا 3 ىيحلا رول

 هترارد نم رمخلا بوست كيبف ننح نأ

 لك سخا كلذ دكنعن الح دقف نالا برشاف

 دكحاو هل لاقذ هبرشو حدقلا ىيدلا رون

 كمادخ انا ريخأآ لاقو كدبع انا ىيدلا

 ةهللاب رخا لاقو ىنذ شيا انا رخآ لاقو



 راجتلا دالوا بابشلا كلذ نم دحاو لاق مك

 دكمأ لقأ نع ةيدب نيب فقو رخآو ىالطلاب

 وسم حدقلا لخأاو نيدلا رون ىكتساف

 ةعرج ةيم بوردو ناتسملا تبحاص باشا

 | تاشلا هل لاقف مه اذه لاقو  اهقصبو

 ملا عفانملا هذه .هيذ تناك. ام رم هنا

 اهنا اهعنانم ةلمج نمف ريتك اهعفانم ةرمجلا

 لعتزتو مهغلاو مهلا فرصتو ماعطلا مضهت

 لجرلا © ىوقتو نابجنا عجحشتو ندبلا
 اهلك اهعئانم انركذ انك ولو عاجلا ىلع

 ضعب لاق كقو كلذ ىف انيلع حرسشلا لاطن



 زو

 رادو برشو الم ناكتالا بحاص نأ مث

 نينا يذلا زود ىلإ لصد نال رولا
 ناكللا بحاص المف ىيدلا جان ةجاوخلا

 ذأ ئيدلا راد .لاقف. هايا .هتوانو ساكلا

 طق هتنرش الو هفرعا ال ىش اذه نأ ملعت

 ءبانك _ ىف همر كقو ريبك مذا ةيبث ند

 ناةسبلا بحاص باشلا .لاقف ريدقلا برلا

 تكرذ ام تينك نا نيدلا روذ ىديس اب

 هناحس :هلثا اف. مثالا: لجا.ىم الا .ديرش
 رفغي ميحر روفغ مياح ميرك مىلاعتو
 ىت لك تعسو هنتمحرو ميظعلا بنذلا

 : ارعشلا ضعب لاق كقو
 ١ مزكل الذ دللا .مزاك كيش ةفيك نك

 © ساشب نم تينذا اذا كببلع امو

 ؛اهسبا امهبرقت الف نيتنثا الا
 .  سايستنلسل زازضالاو هللاب . كرشلا



 اخ

 ؛ تبقس ذحود ىم اهل ابحت

 جم انتبه ترمثاف نيبكللا عام

 ر

 لوقي للشناف اكضن

 درولا كنج ل 3 ملأ

 ل ا هعلئاطم ىم رفغصب

 00 كوشلاو هه مدت ىلكو

 . ءرسسببكتنيازتتو. كرمز  لاصن

 ىلا سما رضحأ يحيا ّ درولا رةمسأ اذلخ

 ؛ ءاسغضو ةقر موه ىردأ تيل

 . . اهمذ ساكلا: ره ما ساكلا.ق.



 حشناف .هماهبأ "ف :در ولا نم. ةكوش دتكاشف

 لوقي

 :«ىدوي بلاك قلم :دروقل تعلق

 22 ارجل عيرس حسم نم --

 ٠ ىدنج نيحاجرلا ودعم ل

 كشناو رفصأ ادرو .تناكو اهثخاف“ نيدلا

 برغاو بنطاو هبف داجاو .ارعش .لوقي
 ؛ ارفصأ -!دغ“ اذرو . هللا :خعز

 ٠ ترمذأ هب نووصغ نسحو

 1 22 راغص ا هسوهدتت كم ناوحو

 لوقيب كشناو اهذخاف



 © بصضق ىف نيبكحكر سقف عيادب انا

 اهب فيطي تيقاوي نهناك
 2 بهذلا نم قرو هطسو. دجوبز

 اهذتخاف درو ةمزرح .سماخلا لوان مث

 ظ لوقذ كشناو

 ! اقياقع نلمح كق سكجربزلا بنصق

 5 ناهي عسيلا :نصنيارق +« نعوطتا

 !هبادنعا ىف رطقلا عقو ناكو

 2 ناسفتجاالا ياون, هئكب عمد

 اعدجإف هروب فرحت لسفلسلا كرات .لمك

 لوقي كشناو
 ةه:رطسع اهلالخ ق:ةدروو

 م دقو تبل ةنجو اهناك

 36 راسنيدب فشاع اهطقن

 / أه



 مرد

 , لذ ةانضا] ىندح ؛أوعاتو أوزع ينانع
 ه-

 لوغب
 ٠ ةدرو ىديس اي كنود ٠

 © اهسافنا كسملا كى.ىكذي

 ١ فقشاع اهرصبأ ةداغح

 .“. اهسار اهمامكاب: تاظغ
 اسهل اخاف درو“ ةمرخ. ثلاثلا لوان: مث
 لوقي دشناو

 ؛ةهفيور بلقلا رسب سيفن درو

 8 كىلاو :رطعلل هكجاور ىك##

 ؛دب فك قرو ىف ىصغلا همض سقف

 2. ص ام ريغ نم مغيب ةلبقك

 دشناو اهذخاف درو ةمودح. عبارلا لوان مت

 ؛ ةرهظم دراولا تارج# ىرت اما



 مردرب

 رونل اومدقو بصقلاو ريرغاب *ةجوسنملا |*

 اسمك يلا بهذلاب ازرظم داي حنم ىنيدلا

 ازهينم لك بردشف ةوهفشلا تاجو هيف .هددب

 بداصب اذأاو تثيدحلل اوسلاج مث هبولطم

 لاقو كرولا ىم ةلسب اجو بعذ .ناتسيلا

 نفغب  لاقف: مومشملا .ى امتدامجاو اولوقن لي
 لافقف دري ال درولاب ساب ال راجتلا دالوأ

 نطق ال: اهدا نم نكلو نوع (ةل قلما
 تايبلف هذخأ دارا ىمف ةمدانملاب الآ درولا

 ادالرا :1ضاكوتالقملا وسان ىو عشلللا نه

 | معن مهنم كحاو لاقف رافنا ةرشع راجتلا

 درولا ىم ةمرح هلوانف كمداناو ىنيطعا

 لوقي كشناو هديب اهذ5خاف

 ©ل مي ال هنال ؛لل# ىدنع درولل

 © لنجالا :ريمالا وعو- ؛دنج نيحابولا لك
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 نم مهيلع ام اوعلخ بايشلا كلذ نأ مث
 ْ نودي اوساجو ميامعلاو سبالملا ليفت

 لكو ميجخجب مداكلا نوضقانتيو نومداننيو

 ْئ رسظغيو ىيدلا روذ لأ لماخي معنم

 ةخعاس نيؤلجلا مهب نامطأو هتروص د

 ىلعو مههلع :ليقا ىف كبعب ناو يناهز

 روسلبلا . ىم ْخكوخ ىف ماعط ةرفس سأر

 هتنيب لغأ ىصوأ راجتلا داليا ضعب

 كلت تناكو ناتسبلا ىلأ ماجورخ ليق -

 راكوالا ىف متانتو راطو جرد امم ةرفسلا

 ناضتا ىردبو ماهل 5 أرثاو ناهسو اطق نم

 عنيد ةرفسلا كلذ تعضوف جاجدلا رهغسو

 ىنح ةيافكحلا بسك اولكاو ا!اومدقنف

 مهبرأ اوغلبو ةيافكلا لح عهنم لك ىفتكا

 عهيديا اولسغو ماعطلا ىع اوماق مث ةياغلل

 بيضملا .كسمللاىوباصلاو قاصلا ءاملاب



 رمساو فيك نانجا ىف الا دجون ال ىتلا

 املخ ناهش ناماقملا نيب ىكل ىنأوضر خداوبد

 ضعب ىم ناوجل ىلع كوفشنأو جرفلا لاعب

 ىسفياطلا دال ىم عطف ىلع ناوبلا

 ةياهامتلاو ىونالثلاو ةعبارلا ةليللا
 ىكتاو ىكلم نطق ةوشعح ةدخ هيناجو

 530 خدحو رم هواوان من :بيداكانس 8 لام ىلع

 ١٠ ميسنلا ةرطعم ةحورمو

 8 ميعنلا تاقوا ببط ركذق

 ؛ تقو للك ىف اهييط ىدهتو
 .  ميركلا رحلا ىتفلا هجو ىلإ



 إم

  ه* ديغا ةماقك بطر ىنصغ ىلع
 ؛ ةيكاك .تلام جيبولا اهتلبم انا

 0 كد جربز ناجوص ىف اي»ذ تدب

 ةرفصلاب ريغت هنكل جاجدلا ضمد ةبشي

 هبقصأو ضعي كبذ لاق اوك

 ؛ ادب اذ نوميللا ١ ىرت اما
 ©« نايعلاب هقارشا هذخاي

 ؛ لقو جاجد ضيب دذناخ

 34 'ء نارفعو لاب نفيلملا د هخضطل

 نانو دنا ا وا 00 ١

 عاوذالا ىم نيحايرلا لماكو سالاو لمحل

 هيبشن ربغ ىم نامسيلا كلذو سانجالاو |

 ليلعلا هلخد اذا نانا ىم خعطق هناك



 أ

 .2( دودخ دودخلا ديروتل اهيملا

 داجاو رخآ لاقو

 ؛انل فدع هل انلق نداشو

 8 اتنجئرانو اذه اننانسب

 ؛ نسج مردحنا:سب ىل لاقف

 2 انتج أران جذرانلا ىنج نم»

, 

 ربغلا نولك دنول يرثالا ناتسيلا كلذ ىفو

 ناصغالا ىف ىلدتو ناكم العا نم .طح دقو

 ناب ىسحاب رعاسشلا حيخ لاق امك

 ! ةرمتم يرتالا ةكيا ىرت اما

 #8 بادعلا نم تلام اذا اهيلع ىشخك

 ؛اهب ميسنلا اوديي ام كنع اهناك

 2 بهذلا نى
 ةهناصغا ىف ىلدم دابكلا نانسيلا كلذ ىفو

 داجاو رعاشلا هيب لاق امك دابغالا دوهفك

 م اذابصق لمح نىنصغ

 ؛ اسهترظن صايوألا نعيد ةدابحو
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 22 نوصغلا ىف تقلع دق:

 ناكنوخ هناك منرانلا ناقسيلا كلذ ىقو

 رعاشلا هيف لاق امك
 ؛ هلم نود نمو فحلا الم ءاركو

 © ٍملق اهنطابو ران اهرهاظف
 ! بذي مل رانلا عم ملث ىجحم نمو

 حو اهل سجلو ران ىك نمو

 داجاو مهضعب لاقو

 : اهراست ناك منران راجفلاو

 © سرسسف نمل لا رطانلل تدب اماذأ

 ١ ةنيز نودبو نيح ءاسن دودخ

 داجاو رخا لاقو

 ؛ انسينصلا تف ثم: منرانلاب ناك
 #8 يمت 4و ناصغالا هب تنككاو

 : تدب دق نسلمل هجيب اهيلع !ادودخ



 أ

 © هراون ادب. اذ ن:وللاح

 ؛ ابيش هنم سارلا .لعتشا

 ,مراذع ةتح نم رضخاو

 ناودلالا فلتخفينلا. ناتسيلا كلذ ؛ىفو

 مهيناعم ق منرت نم ضعب هيف لاق امك

 قيرطلا ىعشلا اكلي

 ؛ امظننم ناصغالا ىف .فينلا ىلا رظنا

 © بصضقلا ىف هولك تذخا ىق سمشلاو

  تواغ ىيرسعطانلل هترفص . ناك

 2. بعذ نم نغيص دق ل.جالج ىكك

 داجاو . ىسحاو رخبا لاقو

 ؛ موسي لتحكح ةردسو

 © نوسنن ىءاهنسيح حنم»

 !ايبين فينلا امناخ

 #*نويجعيلل ادي دقو

 هر انيس نسم لجالج



 ! بطر . يسج .ىلع .باوذا ذتالت

 © برأ ١ ذعنص . ىم .لاكننالا خلا

 ؛هراسهنو. هسايبل. .ى ادرلا :ديقت

 ,, بنذ الب اهيف نوجاسمللاك ناك ناو
 داجاو ريخآ لاقو

 ١ «هظن نيح روللا ىرت اما

 © فطقعم فك .يينافالا نم

 !اعنل . بواقلا :الجايجق .نكقن

 :««افدضصلا ليخاد ردلا هناك

 :نسجاو :رخآ .لاقو
 © ىبيلا .ًالم هرغصضا .رضخا زولب ءاج

 © درمالا راذع . تين. ؛ةريبسبز. امناك

 8 ترسفصمو جودوسسم :هبرولق .ايناخ

 2. دجريبزلا .اهفادصا .؛ةتنونكم رعاوج

 داجاو وخا لاقو

 ؛ ابيجج ىنلقم ترظن ام



 اة

 لاق امك ةرضخلاو ةرفصلاب نآأولالا ةيهاز قو

 تايبالا هذه اهفصو ىم صضعب اهيف

 :اهنول ةيارتمح كينهن
 © هرسفصألا كيأز بكم نول

 ؛ تدعقا نأ ركبلا تدب هبشت

 2 هرسفس .تليقا نأ اهب قو
 ىناطلسلاو ىرعزلا حولا ناقسيلا كلذ ىو

 ليق امك ةرمحاو ةرفصلاب ناولالا فلتخك

 افيرظ افيطل ارعش هيف

 ؛ ةضور' ف. عوخلا امناك
 © ىسمدنعلا هريحأ ادب دقو

 ؛رفصأ بهذ ىم قداغب

 0 ىمدلاب ا هعبيصأ تءييضصتةتح لق

 ةثالث هلخاد نم راجلا هبشي ةوالخا يدش

 مببذ ليق امك باهولا كللأ ةعنص باوقأ
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 ؛ هضيبأ هنم اودذبي نينلا امناح

 * رجاشلا نم ىاروأ نيب رضخا عم
 ؛دضو روصقلا العا ىلع مور ءانبأ

 2 ركخب ىلع 'اوفاب: مهب“ ءالظلا ”نجع

 داجاو هيف رخآ لاقو

 © فيط ىلع !دضنم ؛انداج نيقب العا

 ,'فلح الب تلعمج دق !ةمومضم ةرفتسك

 نسحاو رخآ لاقو'
 ؛ ىستكاو اعط باط نيتب معنا

 8 رست نم ارظنم براقو انسح

 ؛ةهبرينت ايق ق حلت درب ىف

 0 ركسلا معط بيطو حاقالا حبر

 1 هفقابطا -ىق بص ام اذا ىكج

 :ارتبصخالا ءريرحلا ' نم: ىيرض: انمييخ

 ىلخاو ىروطلا ىرتيكلا. ناتسشيلا كلذ قو

 ةيامنامتلاو نوتالثلاو ةتلاثلا ةليللا



 الارق

 »ع . . . مآ هك |.

 58 اعوج آف رفصأو دككاتا ان راف

 ىروغاكو ىز ول شهشم نانسملا كلذ_ ىو

 داجياو رعاشلا: مي. لاق:امك_قانعو ىفالثكو

 ؛ اقئشاع ىكج ىزوللا شمشلاو

 ةيؤيبتل تيم: عل بيبدلا ءاج

 ؛دنا ميتا ةفص- ىم هافكو
 2 هبلق رسكعي و .هرفاط :رفصي

 داجاو. رخآ .ءيف لاقو

 ! يمر ا قب شيسشلا قلن وظتا

 © ندخنا اهانس اولج فيادح

 ؛ تهز :اماذا رهزلا مجالاك. ٠
 2 قروسلا باحسلاو تاقرشم

 ةيصارقو صاجاو قوقرب ناقسيلا كلذ ىقو

 ساولا .نم ارفصلاو ةةخودلا . نوعطقي بانعو
 هريضخاو هيا نيب ام :هناصغا .نوف " نينلاو

 نافرعلا لجأ هيف لاق: امك



 نازل

 ؛ اهفوج . دضاقل رهظت .ةململم
 © رسقبع كيالم ىف اري تيقاوب

 !انبلهت يار قا !اهئاهبلت ةنامرو

 8 رمرم ةبقب وأ ىراذعلا دهنب

 ؛ ةسدو ضسيرملل ءافش اهمفو
 © ريهطملا ىننلل ثيدح اهيفو

 : ةلالج نجل هللا نرقوعتاببفو
 ١ م هيك .

 هذع ناسح رعاشلا هيف لاق امك نامادو

 : تايبالا

 ؛ اهتلح نينول تحح كد٠ق ةتخافن

 8 اعمنجا لق بوبد#و بيبح ىدخ

 ! نع نم نيستا شغل نع اخأل
 8 اعل. .دكقل ىلاثلاو نوسا كاذف

 : انف هم عارسخ نشاو !كئبف اقئاعت



 ل

 ؛اهمضف ريدغلا ىك اهب. ىئرسو

 اهيا, هب هردص ىف ةذوخ ,.ىم

 اضيأ رعاشلا هيف لاق اذكو

 ؛ لود مأو نوصغلا ىلع كم رهفلاو

 9 كيلتقا 8 ]اهضخق :لتمي .ا1كبأ

 اني :ةييبللا ىطف !قناأ تمض

 2 مسيرات نسم اهلاماف ةرمغ ىمم

 لك نم تءاه كق ناتسيلا كلذ راجتلاو

 ةبشق نانفأ نامرلا نم هيفو ناجوز ةهكان

 هذه رءاشلا ديف لاق امك ناوربقلا ركأ

 تايبببالا

 هء_-

 2 دال باوثا ىف كيغلا رغتن

 :انيلع تعلط هترشق اذا

 اضرأ هبت لاق امكو



 8 برشا ةدش نم ناصغالا تلام دقو

 ؛ تطقنو هيف ناصغالا تسعقأرذ

 1 بطوأا بهذلاب بكد ا ضاير اههياع

 ارعشلا ضعب هيف لاق امكو

 ؛ةضور ىف حاص اي انب لخدا
 8 م9 اآدص فشاعلا اهب ولع

 0 ةيلبال 0 رسوب اهوبسن

 را ا ك.كضي اهرعز و

 ليلبو تخاف لدم نأوأ لاو فانصالا عيمج

 ناسصغالا ىلع درعب ماكو ىرهقو ناوررحو

 كنان ترأد دقو ىراج ءاملا اهب ىراكالاو

 هبيق لاق امك نانفالا لوصا تاقاسب ىراجغا

 رعاشلا

 ؟ اتيتيات ا هو افاتاتان



 رثخا

 ناسيرتلا مانسخا ضيب هناك نضيبالاو

 ةيامنامتلاو نوتالتلاو ةيناتلا ةليللا
 رعاشلا هيف لاق امك ناولا . ةكاوقلاو

 : يارا رج يق عطا ني
 8 بارغلا نولك هنول كلاح

 :رضخلا هعامقا نيب وعو هتلخ

 .« باسصخلا نيب ءاسنلا عامق

 اضيأ هبخ لاق امكو

 كيلوت انبي نيفتم
 8 الو ىهسج اهنابضق ىلع

 : ءانا ىف ءامو السع نكح

 .« الومش اهترصع دعب تداعو

 !ودحجو .ناتسنلا ؛ خشيرغا ىلا :اولهقثا َزِمُك

 [ نايدل كلملا ةعنص ناونص رجغو اناونص

 تايبالا هذه رعاشلا' حيف لاق امك وهو

 ؛ هحودب انالح اناتسب هللا قتقس



 مهل ”لاقف ىلالفلا ناغسبلا ىف كاياو ند

 الا حورا ردقا مل ىلاف ىدلاو رواشا ىنح

 «ديلاوب اناو مالكلا ىف م اًمنييف هتزاجاب

 دناولا هببلا رظنف ليقاو ىلا كق ىيحلا جان

 قومزرع دىلق راجتلا دالوا نأ ىنبا اب مل لاقو

 ىلالغلا' ناقسبلا ىف مهعم يرفتا نا لجال

 معذ هدلاو هل“ لاقث كلذ ىف ل نذات ليهف

 الأ نم ايش هاطعا هنا مث ةماركو ابح

 راجتلا دالوا اويكرف مهعم هجون هل لاقو

 | نم برقلاب ناكم ىلا اوزاسو ةاغبو اري

 اه عيف ناقسي ىف اولخدف ليغلا ةردوج

 ناكرذا تعدات وثو ناسللاو ةفشلا ىهنشن

 أ هناك رجالا ناولالا رياس نم بعكم يام



 رك

 تراد دبقو اظعلاو كخالاو ارشلاو عييلل

 رمقلا هناك مهتيب راصف راجتلا دالوا هلوح

 [رازعو را دكخو رعزأ نيبجح موجنلا نيب
 رعاشلا هيف لاق اهك رمرلاك مسجو رضخا

 تايبالا هذه

 ؛ىنفص لاق محيلمو

 8 مبيجر فصولا ىف تنأ

 !:نانسد تاي كوك يلاك

 2, يصعسام كيف. ام لك

 قلت هاج يفصل سعي زلال
 ؛ لخ تادكحفص ىلع لاخ هل

 © رمرم نكد ىف ربنع ةغطقنك

 ؛ ىدانيت فايساب ظاحلاو

 :اةريك) كلذل_ضرسلاب سماع لم
 اسي هل اولاقو راجتلا دالوأ هيلع أوموعف

 جرفتن مولا ىهتشن  نيدلا رون ىرحيس



 فاطعالا .سيام لاجل عيدب لاومالا ريتح

 هيفصأو ,ضعب ميذ لاق امك فاطعنالا ىئهش

 ؛هفاشع تنياع رجانو

 © رياس مهنيب ام برخلاو

 ؛ خةكض ىف سانلل ام لاقذ

 ,ءرجات اي كنيع ىلع تملق

 تاجاو هفصو ىف رخآ لاقو

 ؛ابنروز هل تلق رجاتو

 ©« رياح مظاخلا ىم بلقلاو

 ؛ةريح ىف كل ام ىل لاقف

 ! ةينهاق/ اب ريحا ل عيرسلك ا <
 روذ ىدهسي اركذ ادلو رجاتلا .كلذل ناكو

 خعبرأ هليل ىف ردبا اذا رديلا هناك ىيدلا

 لادتعالاو دقلاو لاجماو ىسحلا عيدب رشع

 مايالا نضعب .ىم اموي ىبصلا كلذ سلجن

 هنداع ىراج مكجح ىلع هدلاو ناحد ىف



 لجر .ةيرصألا رايدلاب ناوالاو رصعلا فلاسو ||

 راجتلا رباكأ ىم نيحلا يان ندسي رجانت
 راطقالا عيمج ىلا نيرئاسملاو راوحالا انمالاو

 رافقلاو . ىراربلا ىف نيكلاسلا راصمالاو

 باص راكلا ريازجو راعوالاو لوهسلاو

 راوجو مدخو كبلاومو كيبعو راغيدو رد

 زقلشلا ى. ئساقو 'راطخللا بكر دق: ناقو

 اجنلا رثكا ناكو راغصلا لافطالا بيشي ام

 ةدصاو الاح ةنسحاو الام نامؤلا كلذ ىف

 امجو قاخو لاغبو لويخ بحاص الاقم

 دردش ومال اوم ايناعانمكو: :لاظعلوومارالا

 ببي دعذ عطاقمو خبكيلعد بابتو ةبسصمد

 رارزأو سيلان ليصافتو. ةينيدرام بابو

 ةبحرت كيلامعو ةييبرغم سداربو ةيدادغب

 م 5 ١ . 6 / 2 3 ا
 ةيردع# ناملغو ةيمور راوجحو خخ دي ررر لماع مالاحو

 ناكو شحدرز روردح 9 ريباوغ كتيناكو



 يع

 ؛ لقو دوهعلا ضقن ىلع تممدن دقل

 © ىدي هتمدق ام ىلع ىسفن تيبناع

 ؛ قو بارشلا صم ىف رورسم كتيأر

 ( , ىدضع ىلع مون ىفو دوخ فينعن

 ىكشنشاو.:ناو يكب فرغش  ىه غرف املف

 هتاذخدا بوبه نأ مث. هتعاس ىم تامو

 اهتملعاو اهنتس: ىلا_تنذاو' هيلع .تدسو ريقلا

 تاببدالا

 !اقومتف. انامشب : قارفلا بعل

 .“اقللا :اقلي نشعي نمو تام تام نم

 بعللاو برشلاو لكالا ىلع اوعمتجا هنا مت

 تاذللا :مداحه مانا نأ ىلا برطلاو وهللاو

 تانيلاو  نينبلا كثيممو :تاعامأا .قرفعو

 نامزلا ميدق خ4 ناك هنا ىكحج اممو
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 © بايبحالا ىلدع ىنردحاو هاوأ

 ؛ ىنيغب اهنم تءيبيضق امو تنام

 .'باالا ىكع ىفسأااو هاوأ

 تابيبالا هذه لوقو كنشنأو ىكب مث

 ؛ ىدلجد> ىنناخ دق ىمقساو ةاوأ

 © ىدْيك ىف ترص ىنأو ىنمب نانو
 نيب( ب يضل «سو م: قاهجا ايدو

 © ىدنس اي ناك ام ىلع ىلق عيطقت

 ؛ ىنمز ىف رسلا تمتك دق ىنتيل اب

 © ىدبك ىف ناك دق امب حيبأ امو
 ؛انهو يضرم ةل) ىف تنك دق

 8 ىدكنلاو لذلاب اهدعب تلدبو

 ؛ انجش ىل تجيه كقل بوبه اهف

 8 ىدشر اذك هب ىسنا ناك نم تومي

 ؛ الو قارفلا ناك ال فصاوملا ىبز
 + ىدسج ايو ىحور اي قوفنلا اذه
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 كلذ لاق اذا اسود نب درشع الكلم ىم كنم

 هيلع ىكباو ربقلا ىلا ميذخ اعربق ىنبرا

 59 اعممي تنلاقذ همأدق ىددعو ىدحونو

 عدخ# ىف هولخداو شرفلا اووط مهنا مت

 اهاياو وه لعقف رورسم تيب ىلأ تحضمو

 :.اهجووب اذاو مايا ةتالثت ةدذم برشو لكا ىف

 هيلع بايلأ قدو هرفس نم لبقأ ىدوهيلا

 ىك كبيس لاق بايلاب نم بوبه هل تلاقف

 ىرخجت اهعومد كجوف بايلا مهل تكافف

 دق ىنس نأ هل تلاقن ىبحبي ام لاقف

 ريك باوجا كلذ اهتم عمس املف تنام

 اهربق ىنيرأ بوبه اب اهل لاقو ىكبو هرمأ ىف

 اهريق هترواو ةربقملا ىلا خب تعضمو هتذخان

 رمث ادذيدش اكب ربقلا كلذ دنع ىكيف

 تايبالا هذه لوقي لشنا

 ١ خشبع ىل ىقب امو ببيذا تام



 مث

 نم مهل ىرج ىذلا نوركحاذتي أوراصف

 اهمالساب هتربخأ اهذا مث هرخا ىلا هوا

 جيصأ املك ىلاعت' هللا ىلا اوداتو ملسأو حرف

 دوهشلاو ةاضقلا راضحاب ترما سابصلاب هللا

 ةدنعلا تفو' كقو ةنزاع اهنا زههتربخاو

 ءيبلع اهباتك اويتكف رورسمب جأو رأأ اهدارمو

 رمأ"نم ناك ام اذه شيع ىنعها ىف اوزاضو

 اهجوز رهما ىه ناك ام امأو .فصاوملا .نيز

 ىتح  ارفاسم لاز ام هناف ىدوهملا لوالا

 تربخاف مايا ةتالث ةئيدلا نيدو دنيب ىقب

 اسهتةيراجب ' كنعداف كلذ ..فضاوملا بز

 ىرفغحاو ةربقللأ .ىلا :ىضما اهل تلاقو بويع

 1 ىثرو نيهسابلاو ناكرلا :ةياع ىلعجاو اربق
 ىنع 'ىكلاسو ىكديس اج !ذاو هاملا هلوح

 ايقيبع نير ويضاف هع نوب نيس ل رنا



 قاقز ىف رعشلا ىم كشن ام رخا ناكو

 :يحزرلا مياورلا هذم مشن فصأاوألا ندز

 .أديدش- احرف -

 كتينايقو هيلع تمولسو هدبيلا بويه كتمنأو

 ذ اهأر :املف .ىاقؤلا , ردص

 فصأاولا ىدز اهنتس مودقب هدرشبو ديدي

 انهملا 'كباط .ىف ىنتلسرا اهنا هل. تلاقو

 حىسم هيلع ام !اديدش احرف كلمذب سرفف

 ىسيز هنترظن املف اهيلا هب تدعجرف كيوم

 هتليقو .اهريرس ىلع نم هيلا تلوذ فصاوملا

 خعاس امهيلع ىشغو اهقناعو دنقئاعو اهلبقو

 املف.قارفلاو .ةبدملا ةحش نم .راهنلا_ىم

 راسضحاب اهتيراج- ترما كلذ ىم اوقافا

 نومجللا بارش ةيناطلسو تحس ةيناطلس

 اولكاذ اهتس هتبلط. ىئذلا ةيراجا ترضدحاف



 ؛ مهيتعواط ام كيف لتاوعلا اوحل

 2١ مهتممصو ىماشم لك تددسو

 2١ مهتببحا ىذلا قاثيم تظفحو

 أ مهتيجاأ حدلملا ىعم تفقشع اولاق

 .,رصيلا ىمع اضقلا ليذ أذا اوفح

 بلغف ىكيب دعقو ءاونم ىلا عجر هنأ مك

 تنا فصاوملا ىدز ناك ىارف هنيع مونلا

 راسو ىكبي وهو هموت ىم هيتناف رادلا ىلا

 كشفي وهو .فصاوللا ىيز لزغم ىلا !دصاق

 تاببالا هذه لوقيو

 ؛ ىرسا كلم دق ىوهلا ىف ىرسأو ريشا

 ةرشسهلا ىسسم رخا ران ىلع ئلقو

 ؛اهلاح رهدلا ىكتشي ةانف ديرأ

 ؛افنلملاو بلقلا ةياغ اد ىقتلن ىتم

 ,«,ردبلا ةعلط اب لمشلا عمجع ىظحتو



 رار دمعت ناكو عبق وح م رظفتو راء ودمع ىلا

 دأز اهلذ رايطصأ هدخاي الو راوق هل رقد امه

 لس كنضد كاسب راص مارغلاو دولا كباع

 ىكبيو عيدونلا لح ىلأ ىضميو راعتشالا

 تابببالا هذه لوقيبو دشني لعدو

 هرسهظ كقو كنم هداقلا ام تبفخأ

 :رهسلاب لدبت ىنبيع نم مونلاو

 يحن ىبلق ىلم نأ اذ تيدان

 !رذت الو ىلع ىقيت ال رفد اي

 ه رطخلاو خقشملا نيب ىنجكاهم اه

 .1 ىفصنم ةبخلا ناطلس ناك ول

 ” ؛ىفندم ديعل اوقر قداس اي

 8 رسقتفا موق زيزعو ىوهلا عرش
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 املذ مهب بديمذ اههخا ىلا تسرأ ره رادلا

 أديدش احرف تىحرف كلنذب اهنخا تعجب

 اهنا زمك :شامقلاو. نئارفلاب اهل تزبضجاو

 رثدالا ك.سأأو دذلأو دوعلا تقلطاو باوبالا

 | مظعا ةكارلا كلت نم ناكملا فبع كقو

 ىللدكدت نزحو 5 ىف هنا ىلد اهمودقب ملعب

 ةياهامتلاو نوتالتلاو خيداخل :ةلبللا
 عم تركن فصاواملا دز تنسمد مت

 تنفننلا اهنا: مت ىخالا نأ لوالا نم اهل

 اهترماو .مهارد اهتظعاو اهتيراج بوبه: ىلا

 تبهلذ هولك اب ىنب اهل ىلا ىضمن نأ

 برشلاو لككالا نم هتبلط ىذلال# تناو



 تاببالا هذه لوقيب للعجو سشنا هنا

 © ىنذسأا :تسقرافو ىنازحا تددجو

 ؛اهبحإ ىقالا ام اوكا هللا ىلا

 قرغمو تاذللا مداه مانا نأ ىلا كلذ ىلع

 ام اماو الوه نم ناك ام اذه تاغاجملا
 تراس اهناف فصأاأوم ا ندز وهأ نم ناك

 ىلأ ةريبامس تملأز امو روز اهب وبك كيرت



 أ

 ؛ ئميارغ داعبلا نم كيلا اوكشا

 8 هدوسج# ميرط كدعب ىنتربيص

 ؛ ىوسيلا ريغ لباس هيلا: رام

 2 ه0.ةيبصو هتايعتتنمإ لقاقراب

 هذه لوقي دىشنا عباسلا بعارلا نأ مث

 : تابيدالا

 ؛!اقلطا ىنيع عمدو_داوفلا وسأ

 | اقوم ىريصو هددج دجولاو

 ؛هدودص ريما ام ليامشلا ولح
 © اقللا كنع همهس ىداوذ ىعرب

 4 ىضم ام نع. بئو ريصقا ىلذاع اي

 # اقفوم 3 ينحت ة نيالا

 ؛ ءريغت نم اسمساب مظنت !ناف

 «اقشعي . نأ ىلا ىلاسلا كرثي ايم

 احبلا مي داز هناف سماد مهريبح اهأو
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 نب

 ؛ ىفلتم اي اجحدلا ىف من ردب اب

 2 . ىبماسيفو ىتيحص كيف داز لق

 هذه لوقي كشنا سماخلا بعارلا نأ مت

 تاييبالا

 ؛' فة يبثر دقلا لداع اروق ىو

 ةررحشفلا الكشي ليخ  رصخلاو

 ؛ فيبحرو فالس دبش هل_ فريرلاو

 © رى نيلا ىذوي لبقت فدرلاو

 ؛فيرج: بحلإ نم ىل ادغ بلقلاو

 3 رسه سبأ نيب ليينق َببصلاو

 ١ فيقعح ىناق دخلا ىلع عمدلاو

 ا بطن! لمس ليسيد جما ىف

 هذه لوقي ىشنا سداسلا بعارلا“ نأ مت

 تابيبالا |

 6 هدوبعس مك جال ناب ندصغ اي



 مور

 " مم سج ع4 ىبلق 0 ىداوذ اودخا

 .٠ ىمجأ ىلكحب اوناك مهتيل اهب

 تاييبالا

 مسمر ىبعل ابعن -ركلايخ

 وانما ولك

 ىمف ىف ىهشلا نم ىلحأ مكركذو

 : ميسو نصر اووكرجكا#و

 يح

 جس َّى .«جاي 02

0 
 يآ

 د طق

 ىداضا كدر سالا ر 5

 هر تت ديم رهاتلا شي مع ١ 3 مه

 ؟ 5
229 0 

 ا 5

 هروزش

 تابدالا

 : ىمالك_ نك لو ناسللا سرخ
 ا يجون ةيبكا - بلاقلاو



 !ىيناتف قانع# ايي اسلا :اولاغت

 ؛ اوهلا خعول نم راخلا اهيف ىاشحاف

 © لئاق بذا انوش نم هب ىديدو

 ؛انضراب تملا دق ةانف لجا ىم

 © لهاذ داع. اهلا فنا ىف ردبلا اهل

 ؛اسهسامج' ليتق ىتلخو تمدحأرو

 04 لتاوق نوفجج ىم مهاسهدس حيرط

 هذلسم لوقي كشنا ىلاقلا بهارلا, نأ“ مث

 تاميدالا

 : لدف افقضر ىناكاويوب نويلحتلر ب

 ٠ مه2دعب نى ىنحار تمدح أرذ ودار

 ةهينجتيل ابي مور أ مم طشف اوطش
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 98 يمسح رسساو رايدلل أودوعب امود



 الإ

 اوركذو اهتيدكب نوتدكاأي مهو مهتعممت

 جوز أوقلطاو ريغ ادوهشو ةاضق ةنيدلا ىف

 نيز تيعمس املف سيدا نم فصاوملا نيدز

 تيلاقو اهراوج ىلا تتفتلا مالكلا فصاوملا
 تلاقف مالكلا اذه ىيمست الا بوبع اهتيراج

 يف اونتتفا نابعرلا ناك اذا اهتيراج اهل

 ندا نكلو ةاضقلا لاح فيك ىكاوم

 انلاح نأ ملم لوطب انئاطوأ ىلإ انب ىبضما

 ززيسلا "قف :اودجو اوراس مهنأ مث موتكم

 اماو فصأوألا ىيز رمأ نم ناك ام اذه

 حبصا امل مهنا نابعرلا وما نم ناك ام
 ليجال فصاوللا ىدز ىلأ أوذأ ح ايصلاو هللا

 ضرملا مهذخاف ايلاخ ناكملا اوارف مالسلا
 هبابث اقم لوالا بهاورلا نأ مد 00 قت

 :١ لوقب دشناو' ىكبو



 لوقو ديعنت دهرعش ىع

 ؛للامالا كناخ .لاضولل .ايلاط اي

 © لجريلا اهيا انع كلاوس ففكا
 ؛ هلعفت سجل اميذ سقنلا عمطت

 2.لسمالا هب للصحع الف لاوسلا نأ

 وسفو هتعموص ىلا عجر اهرعش عمس املذ

 فصأاوملا نيز رهأ ىف عنصي فيح اركفتم

 لاح ساو لاخ ىوسا ىف ةليللا كلت كابو

 تللاقو تفصاوملا ىيز تنماق لمللا ىج املف

 نك اهف انب اوهوق بوكسو بويع اهينب راج

 ىئدوارب مهنم لكو ايعار الجر نيبعبرأ -

 هنا مث ةماركو ابح اهل اولاقف ىسفن نى

 ريدلا باب نم اوجرخو مهباود ىلع أوبكر

 مه اذاو ةياهامتلاو ىونالتلا ةليللا
 نم مخ أذاو اهب اوطاخخان ةرياس ةخافاقب

 كفهصأوأأ ىدز اهيف تنذاك ىننلا ندع ةنيدم



 نيسسب عضو املك اهب اهدعأو ىنلا مايا

 تملاقو اهنلدي تدمذ هلأ مدمس لاق اهيدي

 ىف تشلكأ 02 مببتحو 1 نكوبا ةللأ مهدديبد

 اب اهل لاق لكالا نم تءغرف اهاف اهراوجو

 وبعشلا نم اناببا ىحكد. كنا ديرأ ىنس

 تابهدالا هذف لوغقي لتةئناف لوش ة] كتعلاقذ

 : ىلاشيباب كرف ييسأ حدا 25257

 © خاببأ مد ىوحكنل ىنعدبب ىغصأو

 0 لايام ب مر وهعذ ريدم ل5 م كنستحإ

 رو تت رنيم 2 دانتق قوكرو 2 ذل

 : الاذاسو ىباق 56 اي ةداس 5

 ىمد كف بذل قا تان أوضتون َن

 ع :قايطخلا تح اولخ حت . قئاس*ان

| 

 تنبادا ه رعد فيصاوألا نىذز اثنا. يدلي املث



 هلدللعو سماد ةيسأ رومك بشار ةببكو فيرطلا

 لام ىأر املذ ويدلا 2 فيرطب نوععبرأ

 لاقو اهيلع ممزعو اهل لزنف فصاوملا ندز

 أورفاسو مايا ةرشع .اندنع اوكردسا اهل

 تدسفاو .ىتتفنان اهلامجو اهنسدحح يار دقو

 !دحاو ةقراطبلا نم اهل لسري راسو هتديقع

 نم لك راصف 6 اهفاوي ىكل كحاو كعب

 لاز امف هل اهسفن نع اهدواري اهيلا لون
 لسرأ ىنتد لدحأو كعب !دحاو لسرب سماد

 ىسفنل اهدواري دحاو لكو اةدرطب نيعبرالا

 لخلل رماه دراما: نها دنا قوعسا ب اكجلاب الو

 هردص قاضو سماد ريصص للبيع ىنتح باوج

 ىمسج كح ام لوقي لما سفن ىف لاقف

 ةبكلا ىف نتعس الو ىدي رفط ريغ ةذلب

 هيمدق ىلع امياق ضهن مث ىد ىلجر ريغ

 نييب هعضوو هلمحو ارختفم اماعط عنصو



 © ىماه لل ىف اهعمد فردتو

 ؛ اهيف ترظنو اهمال تعموس

 12 ىسماستبأو رغب ىبلق كليدبي

 ؛اهعم بلقلاو اهليحر تدجو

 هارسغ 3 انيهر ىتلخو

 وا اوتراف ىنصق ه-هف

 0 ىماقع  مكك ايضاق اولطخحو

 ايندلا هحور تقراش دقيش فيش >ذأ مد

 أوهجوتو هياع اوجرتو هونفدو هونفكو هوزهج

 ئه اوذامو اعيمج اوضرم اهأ ر ناك ىم

 ام اذه :نيعمجا هللا معهر اهبح ةدش

 رمهأ ىم ناك ام امأو مرمأ نه ناح

 ىع رهسلا ىف تدخ  اهناذ .فصاوم ا نيد

 قى رسيد ىلع اوزاتجاف مايا ةدم .اهزاوجو



 أمل

 ؛ اهلاح رهدلا ىكنشت ةاقق هناثا

 9 نمي لابخإ ىرخك عمدلاو اهثدادو

 :اهنيهر اهعم بلقلا لوف تسلوو
 ,2ممدعيل عم بلقلا حارذ اوحارو

 ىضاقلا ىلا اوفنرصناو هيلع اوجكرن مهنا مث

 عباجان :لاذل كلن ىلع وعو هومالخ دنيضقب

 تايبيبالا هذه لوقب خلاقلا كاني

 ؛ مالي ال ىلتمو ىنوصولي

 © ىمأر ةفك نم خاينب تمير

 © ىماع دعب اماع رهدلا كعن

 ! نىصغك ادوخ ةلفط اهعمو :
 © ىمالظلا منج ىف ردبلا قوغت



 العز

 © مدق ىلا قرق نم نسل اهمع كق

 : اجهل ابيبش  ىنبع ترظن ام .دللاو

 9 وهل لو بوسع 3 ةيرملا نم

 '؛ ةلياق -ىعو .ىتتدعوا ام نشحا اي

 8 ممالا ىلع ىضاق اب كدعو باخ ال

 ظ ؛ هب«: ىيلب--ام اذعو ىلاقم انه

 + منهلا كيرلا بابن ىر وفل: نعد نكت

 ىكحب تايبالا هذه ىم ىضاقلا غرف املف

 تقراذ ةقهش فيش هنا مث اديدش اكب

 هزبيجأ ىف اوذخا مهنا مث نسجلا حورلا

 ىلع اوبتكو ةونفدو هيلع اولصو هونففكو
 تايهبالا هذه ةرهق

 ؛ مهعيساسب نيقشاعلا تافص اذه

 © م2كصو عقنع بدلا كعيب اودومب

 ؛ هنامز ىف ايضاق اذه: ناك دقل
 ا مم هل عدسأ ىرج رباب «مدلقأو



 دورية سأو هباع مر وءماسب هرادجأ ضعبد بلع

 0 ىهقس ىلع 4 وخبعو ىبمهدلم اوفح

 ١ ىنردعي ني ىف .ىلذعي .ءاج ئه

 هبيملج لمل بكلب لنيق خمليدألو

 ؛ ىنفعسن مايالاو ىضاق تنكح دق

 8. لق ىو ئطخ فا بتارملا ىلع

 ؛ هل بيبط ال مهسب تيمر ىنح

 8 مد كفشب تءاج ةيراج فوط :نم

 ؛ ةمانتلم :ئكشت ةملسم "تءاج

 8 مرظتنم.ردلاخ هنلخ اهرغتو

 ؛ تفس دقو اهايذح تدك ترظني

 + ملظلا ىف ليللا يح مخ اهب ارهب
 ؛ايبجت اهساب ارغتو ارينم اهجو



 [مز*“

 ؛ تكلم ىوهلا ىف ىتكلم ىتلا نأ

 ؛ تدبو ةضور تدحاثو الاورغ١ تشم

 ,« انصغ تنثئاو اريدغ تعجامو اسهش

 ندم _ قالوع اهب هلئاو: لاق دانا قادومك
 اهترظن ام ةفيرشلا ةرضخلا نم تفرصنا نيح

 راصو ىلقعو ىل تكلم كقو !دبأ ىنيع

 اهلوغم ىلا تبيضم دقو ىلغشو ىقيدح اهيف

 اهنع قربخب :اذحا ىجا لو امدجإ .ملفأ

 ىضاقلا عمس املف تيكص ام كتاب اهناكو

 5 ما رخل هحور تداك ةقهش فهش همالك

 اهايورب ةجاح انل ناك ام هللاو لاقو
 هشرف ىلع ىضاقلا عغقوو دادحلا فرصناف

 | دوهشلا ىقاب كلذكو انف ىف اهلجال داعو

 امو عيلع امككلا تددرتو عبرالا ةاضقلاو

 للخد هربص للدبع املخ ملا الو ضرم .نِم. هب



 أمل“

 لوألا ىئضاقلا نأ مث غنم لح أ ىلآ و ضدك

 2 جراخ جر غذا مؤببلأ دكيرأ اذا لاق

 طخاو هتلغب بكر هنا مث خةجاح ىل نال

 ةددظا ةنيحلملا خقزأ ف رودي راصو ملغ

 عفو ملف فصأاوألا نوبلز ىلع سشئفي اضرعو

 ىقل اذا كلذك وه امنيبن ربخ ىلع اهل

 أاودقرو اقيعض هلوذم ىلأ مي ليد اأو لك

 ةاصضقلا ىضاق نأ مث انضلا شرف ىلع

 نيب رضح املف هبلا لعسر اف داحدخن ا ركذنت

 نم ايش فرعت له .دادح اي لاق ديدي

 مل نا هللاوف انيلع .اهتللد ىلا. ةيراإل ربح

 املك طاهسلاب كننبرض لاو اههاع ىنعلطت

 لوقي كشنا ىضاقلا مالك دارا عمم



 اهناطوا نع اهتتشو اهيلع تيدعت فذأو

 اودخاو خذ هرارقا ىلع اويتكف كلذب و

 تذخاو فيصأاوالا نوز ىلأ هوعشدو لالأ ةنه

 اهذسح ىأر نم لك راصق تءجرخو باثكلا

 داو لك ئَظ لفو هاقع ّ راح اهئامدو

 اهلوخم ىلا تلصو اماخ .>ل اهنا ةاضقلا مه

 ل2 فخ ام تذخاف 00 مج نأ

 اسم اذه 8 مايا ةتالث ةدم لبللا

 ناك ام امأو فصأاوألأ نز و ذأ مه 35

 اورصمأ اهيضم دعب ميهذناخ ةاضقلا ومهأ ى

 زخعسانلا ةليللا اهجوز ىدوهملا سيك
 مبا انو ةيامنامثلاو نورشعلاو
 دحاو لك دوهشلاو ةاضقلا تراص جايصلا

 رمل هيلا  ىناث نأ فصاوملا نيزا" رظنني



 تدسعباو تءاعف ام تلعف كنا كرمأ نم
 ديرتو مهلام تقرسو مهناطوا نع الوفه

 ىدوهيلا لاقف هللا فلخ رفكا دوهي عاعجت

 ةانضقلا اوعمس املذ ىنجوز هذه ىالوم اي

 اذه امرأ: هعمجاب اوحاص مالكلا كلذ هنمأ|

 ههجو ىلع اوسودو ضرالا ىلع بلحلا
 ال هينذ !ذهف اعيجو . ابرض هوبرضاو: مكلاعنب

 |[بايت هوسيبلاو ريرخلا بايت دنع اوعونف رقغي

 اعيجو ابرض هودرضو هند ىلع اوسادو رعشلا

 لأ هيف :اوةانطو ندبلا ليا »ىف ةوضجت

 هيبذ اويححخ ميظع لذ ىف وهو ىّضاقلا

 هيبلجرو هيدي علطقت نإب عيرالا ةاضقلا

 نسم نوعللا لغدناف بلصي كلذ كعبو

 تاداس اي لاقو هلقع باغو لوقلا كلذ
 نأ للق هل اولاقف ىنم نوديرت ام ةاضقلا

 اهلام لاا نأو ىنجوز ىف م ةيزاجا هلع



1 

 ةنيدلا ' مركاح مادق تمثأو نىك دغ قف

 1 ىدوهيبلا ضهفف حابصلا ىلأ كلذ نع أومادو

 لعذ دوبييقلا رممهل عنصول داحدخ أ ل اجو

 تذاو اهتراوجو 2 فصاوللا ىدز تمماق كلذ

 اودرفق تماسو تاخدو ىضاقلا راذ ىلا

 ىضاقلا لاقذ ممالسلا ةاضقلا عيمج اهيلع

 ووك اهلامجو اهنسخغ عضو اهب اهأر

 خعبرأ لسسرلا نم ميم ىضاقلا نا

 ءوسأ ىف اهمدرغ اورضحا يل لاقو .افرش مو

 ىلا دويقلا ©2) عنصض امل ىدوهيلا اماو لاح

 امنيييف هرما ى راتحاف مج ملف لونا ىلا

 مب اوقلعت لق لسرلاب وه اذاو كلذك وع

 ىنح ايكس هوبدحسو !ديدش ابرض هوبرضو

 اوكرص ةاضقلا هوار املف ىضاقلا ىلإ هب اوتا

 |١ لصو هللا ودع اي كحو اولاقو هليجسو. ىف



 توطو .رخالا ىلا لوالا نم ئدوهيلا مهعم

 اهل تلاقو بوبع اهتيراج هتلوانو باتكلا

 هلسرن ىنتح كبيج ىف باتكلا !ذه ىظفحا
 دق ىدوهيلاب !ذاو كلذك © امنيبق رووزسل

 ىل ام لاقف نيناحرف معدجوف مهيلع لخد
 دنع نم باتك مكاج هناك نيناحرف مكارا

 ىلاعتو هناكس هللا الإ نيبعم انل ام نحس
 اندرذ مل نأو كروج نم انصل# ىذلا وه

 ادغ ةادغ ىف ىد لاو اندالبو انذناطوأ ىلا

 لاق ةنيدلا مركاح :امادق .تناو نىك

 ١ اذأو مكلجرأ نم دوبقلا صلاخ نم ىدوهملا

 نبدا رداد رمروكب فوطاو لاطرأ نرشع

 عبق عفان اني هلعفت ام عهمج بويه تلاقن

 انناطوأ نع انددعدأ امك ىلاعت هللا انش نأ



 أديب

 ؛ انلاح ملعت رورسم اي تنك ول

 5 قاوسهو  ىتناذ ىضرت :.تنك ام

 : كيسا ديدحلا كيف ىف :بوبحو

 0 قاب لإ دحاولاب رغاك عم

 ؛ م هرادو دوهملا ىيد ىف تدغزو

 5 ىلا بضرسي نيملسأما ىبذ موببلأاو

 ؛ دياع ةدج قوشلا وكأ تادج#و

 9 ل 2 7 © كك ككاو انيد نحكحالمو

 ؛انتابي ةدولا ىسنن ال رووسه

 © ىنافيالاو ىبعلا كاذك ظفحاو

 ؛ ىنناو كاوف قى ىنديد تبباذأ

 © ىلامتك لزب ملأ ىدح طرف نم

 ؛انداذو تا ظفح نأ انيلأ رداب

 لا نكن و ماركلا لعو

 هلمع ام عيمجو رعشلا تبتك اهنا مث



 أ

 مهضعبو هدي ىم مماقلا عقوذف بنكي نم

 نم لمهنمو ةناسل ”جتراف ثدي .ناك

 اولاق كيلذ سنعف .هباسح ىف. ظاغف بسك

 نميلختب .كبلق . ىيط لاصغلا ةفيرظ اب :اهل

 تيفرصنأو مهننعدوذ كداومف ئغلبتو ىكقفح

 ةياهامتلاو ىورشعلاو ةنماتلا ةلبللا
 سيل :دبادعا كنغ :ميقم ئدوهبلاو دلك اذع

 بر .اوعدت فضاوملا  ىيزو .كلذب :ملع: هل

 باترملا زذاكلا .!اذع .ىلع اهرضني نأ .بابرالا

 تدناوا كاكب مث 'باذغلا نم اهصاخب ناو

 ثتايبالا هلع . لوقن

 ىش نبيع اد

 انبيهلحم ردرصكلا . ىسيل دعي ئمع

 هيلا هحا

 8 قبااينهرتسلا نسيلم ,ىئسابل ندا

 الن الل تميربكلا حباورو



 له

 ىكقح.  ىكل صلخاو رئاكلا !ذه فلخ

 تنل تجوب :: نحلل هبه . ىيطمتم كذا
 ىف ئسضانلا تملخو. ه«دنع نم تفرصتاو

 تذرصنا نأ دعبو مارغو .قوشو مايقو برك

 ىاتلا ىضاقلا راد ىلع تلاس هدنع. نم

 ثلاقلا كلذكو كلذ ةتملعاف هيلع اهولوف
 لكو ةعبرالا دنع اهرما تذقنا. ىتح .عباولاو
 معن هل لوقتف اهب جوزنخب نأ اهلاسي لحاو

 عمط كحاو لكو اضعب مهضعب فرعي ملو
 نم ىشب ىدوهملا -ماعب. ملو اهيذ هبلق

 هللا صيطا اهلف ةمورعلا ىف ناك هنال كلذ
 اهيلع .تغرفاو. اهتايراجن تسهن , حابضلاب
 ىلع اه» تءاخدو. سبالملا رخا نم ةلخ

 ترفسا نيرضاح. ةاضقلا تار. املخ.ةاضقلا
 اودرف» ماهل :نييسليبو :اههايق' انني تانوؤا دك
 مهفم ناكو اهفرع مهنم لكو مالسلا اهيلع



 بسضغف :كب:ةذلودلا ىفرعال هللاوف ةيدوهي

 انهم .كنعو. برهو: لاما . _ثخاو : اهتلاقم ىم

 ى اسنيج ندع ظخئنيدم قى هنأ دب انعمس

 ختيدلا .هذله ىف هيلع انعيتجا املخ هيلط

 ةعاضي ىرتشي و :ةعاضب ىف رجاني همنا ركذ

 اندبقو انسبح ىنح انيلع بصنف هانقلدصف

 انل الو ابرغ ناو باذعلا كشاب انبذعو

 انالوم مث ىلاعتو دناحس هللا ريغ نيعم

 ةياكشلا هذه .ىضاقلا عمس املف ىضاقلا

 رمتثاو :ئىكتس هذه بويه اي اهتيراج لاق

 اسنأاو اهب ىنيجورف للعب اهل سيلو ابرغ

 نم مكقح مكل صلخا ىنمزاي فقتعلا

 لعف امب هيزاجأ نأ دعب بلحلا اذعم

 تبيضر ةخعاطلاو .عمسلا كل .بوبق تلاقن

 ىكيلق ىبمبطو ىدحور ىضاقلا لاقف كلذي

 ىكل .ليسرأ اناو ىلاعت_هللا اش نأ دغ ىفو



 ل“

 ىكمشا :ئضاقلا .لاقف بوبه ؛اهمسا .ىيراج

 تميبتف مسج ىلع مس وهو ىنسح لثمأ'
 نكفصاوملا ىيز.ان اهل .لاقف اًههجو 'اكراذو

 امو لاق لعب - ىل:ام .تلاقف ا: ما :لعب كلا

 ىميقا اهل .لاقف. ةملسم : تلاق . ىكنيد
 ىضاقلا .لاقف. تدهشتو نعيسقاف . ةعيرشلاب

 ىدوهبللا اذه عم: كبابش :يبضن فيك

 هللا :مادا ..ىضاقلا اهيا ملغأ تلاقف
 ىأ نأ كلامعا تاحنانصلاب رتخو .كنمايأ

 فلا ءر شع ةسك هنافو كنع لل فلخ

 ناسي ىدوهيملا اذع دي ىف اهلعجو راغيد

 ساأرو هنيبو اننبيب بسكحلاو اهيف رجاني

 قذوهيلا: طح ' نا ثام هام لنعف:تباك..لاثلا

 تلاقف ىب بوزنيل ىمأ نم ىنبلطو ىلع هدي

 اهلعجاو اهنيد .نك. اهجرخا فيك ما هل



 أب

 هنقو نم دادحلا نصيف مك ةلاكحلا هته

 باهلا مظف مث اكدافم مهل عنصو هنعاسو

 مهلدو»متيجرخاو. مهلجنرا نم. دويقلا :جئفو

 بويه اهتيراج نأ مث  ىضاقلا .تبب ىلع
 رعشلا بابقلا ىم. اهنس ىلع ناك ام تنعون

 انيغتسلو "يعلو ب ءاصخلا :جاعاهب أ انسعتو

 ةداعسلا مامث ىمو اهيل. اهنول عجرف ريردل

 راجلا ضعب دنع ةموزع ىف اهجوز ناك

 تيد ىلأ اهب تحضمو فصاوملا ىدز تدنيدونف

 اهيباق .ماق: ىضاقلا اهيلا رظذ املف ئضاقلا

 مالك ةبوذعي هيلع تملسف دهيمدق ىلع
 مايا هللا رمادا هل١ تلاقو : ظافلا  ةوالخو ||

 رماب هتربخا مك. ماودلا ىلع .ىضاقلا .انالوم
 داوجالا فقيرط . ئه .اهعم عنص امو نادل

 دقو باذعلا نم ىدوهيلا اهب عنص امبو
 عام ةيراج اي ىضاقلا لاقف كالعلا مهب .ثارأ



 انة 3 وبذم نبل بأو غ تنباذ

 م » احاند ريبسح وأ انملع مدع

 ىكب .ماظنلاو رعشلا !ذه دادحلا عمس .املف

 : لاق بايلاد عيه أولاقذ بايلا مههاع قرطو

 ىضاقلا حلاق امب عربخا مث احمل .اذا .مهل

 ةياهامتلاو نورشعلاو ةعباسلا ةليللا

 بايلاو مورذ فيك فئ.صاوملا نيز تيلاقف

 جيتافملاو انلجرا ىف دويقلاو انيلغ لوفقم |
 لمعأ انا :دادحلا مهل لاقخ ىدوهيلا عم

 دوبقلاو بابلا مهب :اوكافت  جيتافم مكل

 دادألا لاقف ىضاقلا تب انثرعي ىنذ ثلاق

 كيلاقف 'ةيلع. مكلداو.,دايأ .مكل ؛تفضوا كفا
 ىضاقلا كنع ىضمن فيكو فصاوم لا :ىدزأ|

 تيربكلا :.ةدجأر  ىتججارو . نعشلا:ةشبال :افلذ
 ىف مكهاع بتعي ال ىضاقلا نأ مهل .لاقف



 دادخ .ايد ىضاقلا لاقف. داولا ةلقو دوبقلاو

 ىفقمبذ هذهو .انبلا اهلصواو_ انيلع .اهلد

 اسهلدت ام تنح نأ كتقبقر يف اه*:بادخ

 لاقف اهملظ ئىمم اهقح دخان ىتح .انيلع

 هتعاسو هتقو نم راسو ةعاطو اعمس دادل

 بايلا لجوف.فصاولا ىدز رأاد سنع. ىلا

 نيبز كبح ىم اهيخر مدلك عمسو اقولغم

 ؛ عيت لمشلاو بوبحلاو تنك .انا
 23 ايحادقأو اعمشو لبادغقو دوعو

 ؛ ةةرحكس دعب ةركس .انيلع.ر

 8 اخاص ذأ .توصو .نأديع . ريقننب

 .ةرايسالج دلشل روريملاو ىلاسز ىلامر

 4 اجارفاو .اللصو انك ام لوط ايو.
 ؛هبرق دعب نم لمشلا عمج قرفنذ

 0 ايحار دق ويللاو بعللاو انغلا دعبو

 أ كب
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 ؟ نكح يتنخد الوسم مادقأ تسند

 اهوا ا يايا لرمأ تلقليخ/ يبقا

 | ه4 لك الخ ةرشلفاك ام. حقضغم كثلنكداول

 3 بعذلا نم تناك كقو ديدشل مون

 ؛ قر كالا :ئضانق , اهفاش ل ' هللاو

 2 بسترللا ىلع اهي اهساجاو اهل

 دادحكلا: راد ىلع .ارام .ةاضقلا ئضاق“ ناكو

 اب :ىضاقلا لاقذ تايبالا هذه روكي دعمسف

 كيلقو اهب ىذهن ىنلا هذه نم داذح

 ىلع امياق دادحلا ضهنف . اهبكإب لوغشم

 مادا لاقو ةيحي لبقو ىضاقلا ىلا ديمدق

 مث هرمع ىف .حسفو ىضاقلا انالوم مايا هللا
 نم هيف ى امو. اهيناعمو ةيراجنا هل .فصو

 لادتعالاو ىقلاو لامكلاو اهبلاو لاجألاو

 مت ليقت افدرو ليك رصخو لبيهج هجوب

 سبشل لىلا م. يطب عبدو بيرج



 نك1سع. ردقت لو ةقراس خفص ىف ام هذفو

 ليخدنتو :افديقي ل نأ هلاس هت ديدحلا

 اهيف عفشي وهو دادحلا ترظن امافخ. هيلع

 ئسسجرخ 2 ةللاب كتلاس  ىدوهيلل تلاق

 فيكو اهل .لاقف بيرغلا لجرلا اذه مادق

 تاوبج“ ةيبلع درت ملف .ر ورسم مانكق -قجنرخا
 دادحلا للجال اراغص اقلح .اهلجر ىف .عضوو

 :روسح فص اوك م نيون ناكو راوجلا لببقو

 خسربال لرد ملف هتيموعنت هنشخ دهسم اذا

 تااعانا نأ ىلا اراهنو الجل اهراوجو ىف رعشلا

 دادحكلا :اماو لق نهناولا :تريغنو نهموسج

 رسمأ فصاولا  نيز نم هبلق ىف عقو هناف

 تارسأل - دعصتني غو :لونم ىلا راسف ميظع

 لوقي كشناو

 ؛ تنقتو امب اربع اي كنبوي تلش

 © بصعلاو مادقالا ىلع ذويقلا .كلث
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 ىل حار ىث لكف رورسمل ةوتيطعأو : ىلام

 رورسم ناك نأ رظنا ىتح مكنم هتذخا

 هنأ مث مكسالخ ىلع ردقي وأ مكعفني

 دوبق. ةذالث . مهل . عنصو دادحلا ىلا ىضم

 ام عونو مهدنع ىلا مهب ىو ديدحلا نم

 بابك .هسبلاو . ريرخلا بابتلا نم يلع. ناك

 اجو تيربحلاب مرخابي راصو رعشلا..نم
 ىف دويقلا هذه عض هل لاقو_ مهيلا دادخلاب

 املف فصاؤملا . نيز .مدق ام لواف : مهلجرا

 هلمانا ىلع .ضعو هباوص .باع كاد -اهار

 رثكو همارغ .دازو هبل لهذو هلقع مدعو

 راوجا هذه بننذ ام ىدوهيلل . لاقو ههايغ

 ىنم .اوبرهو ىلام اوقرس سق ىراؤج مث.لاق
 ول هللاو كنظ هللا بيخ دادحلا هل لاقف

 ةاضقلا .ىضاق دنع ةيراجلا هذه تناك

 اهذخأو ام بنذ فلا موي: لك ريسينذاو
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 ©:ىولخ الوارم رمكلا برش ردا ملو

 ؛مكدعب دعب نم شيعلا ىلع مارح

 * ىوقا ال هللاو فيرفتلا ىلع ىناف

 ؛اسالاو كعيلاو نيبلا كاذل بوذا

 2, ىئوغا نل نوكي ل 1ذه تبل ايف

 ريفعلاو كسملا قيكسب بانكلا تينخ. مث

 ماسن 0 هل تلاقو راجتلا ضعب عم هتلسرأو

 رورسم ىلا لصو اهلذ ميسن ىنخال الا اذه

 || ئشغ ىنح ىكبو هينيع ىلع هطحو هلبق

 نِم ناك ام امأو. امهنم ناك ام اذيذ هيلع

 تالسارملا ملع اذ ةكناف فيصاوم ا دز جوز وهأ

 لص ا يزنبا وسب :نمقإب لخيني للبطب :انودبب
 ىلا هللا ناكس اي فصاوملا ىيز هل كتملاقف

 ىلا لاق ناطوالا ىع اندعبتو انب ريست بأ

 تالسارم رمكيلا لصي ال ىيح خنس نوبي دممه

 عيمج رتذخا فيد رظنا .ىح رورسم



 و

 فصاوم ا ىدز نأ ديعسلا كلما اهدا .ىغلب

 اذه هل لوقتو رورسم بانك باوج تننك

 قر كلامو ىالومو ىديس ىلا بانك

 دازو رهسلا ىنقلقا سقف دغب اما ىاونكأو
 نم اي ريطصم كدعب ىلع. ىل امو ركفلا نأ

 ىنق لقي قوشلا رمقلاو سمشلا قوغي
 اناو كلذك نوكا ال:فيكو ىكلؤت راكفالاو
 ةابحلاو ابندلا كيب ايف كلاه تاغص ىف

 الفذ تارسخحلا .نم دسافنا .نيعطقت 7 لع

 ملئت تاومالا عم وه الو ايحالا عم وها

 تايبالا هذه لوقن :تلعجو تدشنا

 [ىولبلا يم دج مووزسر ةيوولاجلا

 © ىئولس : الو ربض. كنع ىل ام هللاوف

 ١ ىحراوج تنح طخا تارق الو

 ©. ىورأ الفلا بشع شضاف امل ئيمدو

 ' ؛ هليل منج ىف ترط اريط تنكيولو



 [؛[خ

 ؛ خي ةمالسلا ىم مكيلاعن

 ,, ىقارشالاو .ليللا .ىف ةيكسم

 هذاسل خحاصف .نم .مدسن اهتخا تيجكتف

 تيونخو هل تدترف هراغشاو هيناعم ىىسحو

 ربنعلاو كنلاب هنترخو رفدالا كتسملاب باتكلا

 ملست :ال هل تشك اقو راجتالا ضعب ىلا ءدتلصوأو

 بوبه اهتيراج وأ ىنخال .الا.باتكلا اذه

 ىلا بانكلا لصو املق' ماركو ابح ”لاقف

 فءيطن نم. هنا تفرع فصضصأوألأ ىدز كنع

 لون مأو اهينفجع نم عومدلا ترجاو اهينيع

 اهلاخ !يفيكشاوَبابحالا» لا. كؤشلا. فضوو

 ختايللا .هيلغ دجولا. "نم انهلاث امو هيلا
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 ؟قبابص تيلدح مكوك .تداعبو

 8 ىقاسلا ىلاقس مكيد ساكبو

 ؛ مكرايد دعبو. مكليحر ىلعو

 © ىقارهملا اهعمدب نوفجأ ترجح

 : ؛:الفيحلاب جوع ناعضالا ىداح 55

 هليل طارصمالا طول ' شب هبشقلاقا#
 خل لفكو 25 خبكلا ارقأو

 اب تيقأر :لونع ناش / زييخ ..هل يكتنف

 8 ىقارف مرهسب هتشاشد ىدهرو

 ١ ىنعولا ةدشو ىدجو رهجأ علب

 : دختنل انهجتي نيكل اهسف

 ؛ كاوا تينا الو ظكا سلخ الو



 ا“

 ىتلا راقلا ىفطنتو .ىرطاخ ؛ بيطيل .اباوج

 تئمخاو ةماركو ابد هل تلاقف ىريامض ىف

 لوقيو .هقارف ملا ىم هدباكي امو. هقاوشا

 نييكسملا نرافملاو .نيزدلا مياهلا بانك اذع

 راهن ىف الو ليل ىف ال رارق هل رقي ال ىذلا

 هفلا :دكقف ريط لامك هقلاق رتكو هفسات

 ىكحترسةاعم ىلع ىفسا .ايف هفلت لجتو

 ىلغ تقاضف لومهم..ايراج“ ىعمذو لوكنلا

 قركف ماظع نم تيبس ماخ .لوهسلاو لايجا

 لوقأ

 8 ىفاوشا اهناكبس ىلا تدأز



 يل

 .  اهيغني نبيبلا بارغ تدعهس الو

 اذه .عمس ام اديدش اكب روزسم كيف

 فرعت, اهنا تناكو ماظنلاو رعشلاو مالكلا

 دجولاو .مارغلاو فقشعلا ىم هيف مع ام

 فكحء:روروسم اي هللاب هل تلاقف رمايهلاو

 قانا كنا دحا  ىظي اليل لونملا اذنم نع

 ىنلحرت  دكيوذو ىذا تالدحر كننال ىلوخا نم

 ال تنا . لول :نأ مملعت تناو:.ىرخالا انا

 ايهنع .ىلستن اهناكس : ىد رابدلا تءاذ

 عمس املث ىضم ام نئيضم .دقف اهيلخو

 ايء.اهل .لاقو ديبؤم مع ةيلع ام :!1لددتت

 افيكف' ,انهيلإ ,اسزطل. ريطا تردق“ول_ مهسن

 الا خليح كل ام مل تلاق: اهنع ىلسنتا

 ىبنك. ام-الا هللاب كتلاش اهل. .لاقفا ربصلا

 انأ درتو كذدنع..ىم .نوكبمي ابانح اهيلا



 8 اهيهلايل ىناث ىرذ اب ىتبيبح
 - ةاركس مهترز نا ابصلا ميسن ايف

 2 .اهييح راذلاب فقو مهيلع ماس

 ىسوهيت تاخا فصأاوملا ىيزا ناك دقو

 ىلاغ ,ناكم- نم: هيلا رظنت .تناكخو: مسن

 تركذتو تب ةلاكا كلذ ىلع هترظن اماف

 تاهيبالا هلله لوقت تدشناو ترسو

 :اهيكبت ىاطوالا ىف ددرغلا اذ مك

 © ابين اب نازرحالاب بددنذ رادلاو

 , اولحر نأ لبق نم اهب رورسلا ناك

 98 اهبذ تقرشا سومتنو اهناحس

 ؛ ةعلاوط تناك ىذلا روديلا نيا

 © اهيهناعم ىف روهد فورص تراص

 ؛ اهفلات تنك حالم نم ىبضم ام عد

 © اهيديذ مايالا عجر ىسع رظناو

 ؛ادباأ اهناخس+> تءاحر ام كالول
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 © ىلالخو ىاسينا هنم الخ .عبرب.

 "بالا لعبلاو نيل :كاةلر تيا

 8 ىناوخاب ميدقلا ىهيع نيكنو

 ؛ :تابص .ئىكبأ ناطوالا ىلا نحا

 .« قازحاو ىف لوط نم قرسح ايف
 قعزي ابارغ عمس هرعش نم رورسم' غرف املف

 هللا ناكس لاقو ىكيف رادلا بناج ىلع

 مت بارا نادلا ىلع الا بارغلا فعزي امم

 تايبالا هذه لوقي كدلشنأو كيهننو رس

 ةاهيعني بخ رادب بارغلل اه

 8 اهيوكتو ئاشحا قركت راغلاو

 ' مهمت-بح قي ىضقت نامز ىلع

 © اهيف ىتليدغ تلقو ىردص قاضف

 ::ىدابك .ق. ىووشلا نانو اولا اقاوما

 © اهيدود ىم ىل ام بتكلا بذكاو
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 © يمارسوا ةلعؤلا الا :(فيطلا» نم
 ؛اهئتيار ام اذا نونجكمب يداف

 0 ىسسم| لام ريغب اناركس جيصأو

 ىسخغ لب كللاب جيولا مدد اي الأ

 8 ىكمالسو مهل قنانشم_ غي

 0 ىمامح ساك رهدلا افورص دادس

 رظنف اهلونم ىلا ىلا ىنح ىحبي لأز امو

 تدازو هنارين تءاعتشاف همامأ اهصختن ناكو

 اذ يدل هيباع أيشغم عقوو هناودحأ

 تابيبالا هذه لوقد لعد . ىاثأ املف

 ؛ ىلايلا كلذ نم رطعلا ميد تءفاشن

 0 ىلاركس كدجولا دياز ىباقب تءيحرذ



 هدب

 تايبالا هذه لوقيب سشناف عوجوم

 ؛ اهفيط مونلا ىف راز ىم ىلع ىمالس

 © ىمارسغ دازو ىفاوشا- ممهش

 ؛ اعلوم ماقملا كاذ نه تب. كقو

 © ى سم امم فيط راط بفيط ب 11

 ؛ هيدا نوت مدح الا نددصت ىرتد

 9 ىسماقسو أوهلا 2 ىليلغ ىغشبو

 د لوصف ةراسسألو ىنتتد ةراشف

 ببدل - ىام عع _ماهلكحك بنطي .ديئاعت ةءاذ

 ةبيساهتع ماخخأ 3 ىصضقن ذو

 ماود عومدلاب ومع تراصو

 مها بف ىلع تذ كفو اقيفد
 بوست ر

 ٠
 انضممد ميوخلا ف 00 م 5 ايف 0

 13 ىدسصأرب هلل ىف بم اهخم تحمضقذ

 ٠
 ىرأ مهاذ مانملا كاذ نم تيهبفذ 0



 وك

 ؛ررض هل اساك ىوهلا كعب تبرد

 قارس نقا ىق !انشخا :ق .هنال

 هنذخا بانكلا افصاوملا ىيز ىلا لصو اهاف

 ىنوسلاسارتي امينا .اهجوز ملعن هيايش اهل

 مهيب رذئاسو اهراوجو فيصاوأم ا 0 .ذئذاذ !

 ندا ضعب ف م لوذو اموبد ندرشع 8م

 م أامأو فيصاوملا ندز رمهأ نم ناك ام !لف

 نم ظقبيتساف هقناعت فو اهب ىلتخا دقو

 هيل لهنو هلقع راطن اهدج ملف همون

 هبلق حيصأ لو عومدلاب ةانمع تدليحو



 أةم

 ام اذه مايأ ةرشع ةدم رورضم ىكاب كلذ

 ةيزدوها+ نم فاك اهب اماو وووسم رتب جاوا
 تعييث لق ةليدلا نأ تفرع اهناف فضصاوملا

 ةدحم مهب ارياس لاز ام اهجوز ناو اهيلع
 تينكف ندملا ضعب ىف مهلوذاو مايأ ةرشع

 اهتيراج هتلوانو رورسمل اباتك فصاوملل ىيز

 هنرعت رورسلل اذه ىلسرأ اهل تلاقو بويع

 مهرلغ فيكو مهياع ةليخأا تمد فيك

 رورسمل هتلسراو باتكلا اهنم ةيراذل تذخاف

 باطخغا ١ذه هيلع مظع هبلا لصو املف

 اباتك بنكو بارتلا لب نئتح ىكبف

 هلسهب ةوتخو فصاوملا نيز ىلا ذاسرأو

 تايبدألا

 ؛ نأولس بتاوبا ىلإ فيرطلا فيك

 © نارين دعم بيبك السي فيكو
 ؛ اوماد .مهتيل. اي مهل تقار. تاقوا
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 اتارف رادلا ىلأ رورغم وهو رورَسم عجرو

 ىنح ىكيف بايحالا نم ةشحوم ةيلاخ

 هحور جرح تداكو هبباع ىشغو بارنلا لب

 هلع لوقي كشنا قاثا املف هيينج ىم

 تاببدالا

 ؛ عوصضخو ىتلذل قر عبر اي

 © ىعومد لافهنأ ىمسج لوك

 ؛ مهويسن رببع ئه انملا ىدعاو

 © يوجوللا ىرطاخ ىفشيل اجرا

 ؛ ىسع مدي ىيمادم ىجزمالف

 0 يعوصجرب م.ددوري نامؤلا نأ

 ؛ تفاختف اولحرت سيمخلا موي
 © نيولضو ىتكايمد مارغلا ران

 ؛ذقاذم رما ام ساك نيبال

 ٠2٠ ييدوتلا ةعاسو قارغلا موي

 لجأ نم رورسم ريغ هلزنم ىلا رورسم عجرو



 اىوز*

 اهملف ةيئامز ةعاس هيلع ىشغو ةرم ىناث

 مرهربسم وك راسف معدجو اهف قافا

 لعجو دشناو ىكبف لوبقلا حدر  ممسفتو

 تاببالا هذه لوقي

 ؛ ناتشملل برقلا حبر به ام

 8 قاوالا ةعول ىم ىكش الأ

 ؛ ةيرصكاس ةم-د سن هيلع انثو

 3 :ىاكتفإلا ..قب :نوايبف: ةمم“؛ نوفكيل

 ؛ ىنضلا ىم : ماقسلا شرف ىلع ىقلم

 © قارهملا هعمد نم امدلا ىكبي

 ؛اوووهعم ىبلقو اولحر ةريج ىم

 8 قاوسلاب ناسي باكحرلا كح

 ؛ ةخهسن تسببه برقلا ىف ام هللاو

 8 نادجحالا ىلع اسهل كفقو..الأ

 !!بويست ينير لوب يس ١
 97 عواشت ب علل ببطن :ببكح دوم



 هز:

 ”تاببالا هذه لوقي دكشناو

 ؛ ىداهلا اجدلا ىف اربح“ ليحرلا ىدان

 © ىداولا ةوسن تيبهو حابصلا ليف

 ؛ ميليحر»١ىف اودجو اياطملا اودنن

 ه.ىداجملا ضومر امل: بكولاا!ذ راسو
 ؛ سبحان لك نم مهرود اورطعو

 © ىدانلا كلذ ىف مهنعظ اونيزو

 ؛ اودحر دقو اقح ىتنكيم اوكلمت

 #8 ىداغ مهراثا ىلع ىوفلخو

 :ارههقوافل الج لفاواضكد ناك ةزيضشاي
 9 فداعل ١ ىعمد نم ىرتلا تءالب ىنح

 ! تعنص ام كعبلا دعب ىبلق ميو اي

 . , ىدابكاب ىمغر ىلع قارغلا دي

 ىكبي وهو لفقلا مزالم رورسم لآز امو

 حابصلا لبق عجري نأ هلاست ىهو بخانيو
 [| اهعدوو جدوهلا ىلا مدقنتف حاضغفالا خبيث



 أهأ

 © انوبغلا كيف ىلع تداز نيح

 1 رايدلا تدجوف

 : ىدستق .لح نع باورغلأ كتشلاسو

 2# انيهر ىلقع هدنعو ىلقب نم

 ؛ تح لزاسنسلا نىسع أوراس لاق

 © انبمك هءاشحا ىف دجولا اوريص

 : ضار وطسس رادحجتا ىلع أرعدش نلخ

 ” اينمس علا نادل عا دوعن
 تيواع رعشلا كلذ فيماوألا زن كلو ودب اهاذ

 نورشعلاو ذعبأرلا ذخليبللا ر وردم كذا

 دامب انع عجرد هللاب كلاس و ةرديممب ب ل

 [ةفياخ# ىلاذف نوعلملا اذه مادق انحضفنت

 51 رورو ديم عجب اهلك ىلأرب وأ كارب 5

 انضعب مهضعب اوعدو قافأ املف هيلع ىشغ



 بايلا لجوف اهلونم ىلا اجو هننعاسو

 نيز اهتبتكحك ىنلا تايبالا دّجوو الوفقم

 امملف لوالا بايلا ىلع ا2دبب فصاؤملا

 خعاس ةبيلع اميشغم ضرآلا ىلع رخ اهنياع

 حتتو هتوشغ نم قافا هنأ مث ةينامز

 دجحوف ىنالا بايلا ىلا لخدو لوألا بايلا

 مارق املخ تلاثلا بابلا كلذكو هئيتك ام

 ىلع جم مابهلاو قوشلاو مارغلا 4 دأز

 نىعضلاب قدك ئح+ ءاطختق عرسي اهرثا

 ليسجال هلوا ىف اهجوزو هرخآ ىف اهدجوف
 ابكابد جدوهلاب فلعن اهأر املف هل جياوح

 تايبالا هذه لوقي

 :انيمر بنذ ىاب ىرعش كتيبل
 © انتنينسلا لوط دودصلا ماهسي

 4 انموف رادلل تبيج :بلقلا ىنم اي



 ؛ تمردصت كيف رعلا تبلغ ىلامز

 © التفاو توما نا ىنح هيلاجل

 ؛ ىطول ىدعبو ىريس ىلع تمغر

 8 الصخ' كق ام ردآأ مل هب تفغش

 ؛ ةدوع هيف ىرا له ىرعش تيل ايف

 7 كلوا طقج امل وقار ابك. خيؤإفا

 نزحت ال فصاوملا ىيز اي اهجوز اهل لاقف

 هيلا ىدوعتس ىكناف ىكلونم قارف ىلع

 بيطي راصو بيرق ىع ىلاعت هللا انش نا

 اوراسو اهفطاليو مالكلاب اهنمطيو افرطاخ

 اولايقتساو دليلا رفاظ ىلإ اوجرخ ىنح

 اهل عقو“ لق قارفلا . نأ تملعو فيوطلا

 رورسمو اذه اهياع كلذ مرظعن فيقخ

 رماو هرمأ ىف اركفتم هلزنم .ىف سلاج

 فصاوللا ندز دعيب هرطاخ سد هنبويد



 م

 لوقت. تدشناو

 ؛ الخ الونم اي هللا مالس كيلع

 © اهرورس كيف مايالا تدضق كقل

 ! ىتبرغل -ىحون مودلا مامح اي الآ
 © اهرودسبو اهرامقأ تلخ رادب

 ١ اندقفل ىكحكبا رورسم اي كديور

 © اهرونب كنع مايالا تباغ كقف

 ؛اتيبايحر موي كانيبع ترظن ولو

 © اسهرمعس ىبلق ران ومد دازو

 ؛ امل ةضور ىف دهعلا كاذ- سنت الو

 ..اسعرو تس لظو انيلايل بيظو
 ىلع اهلمخ اهجوز ىدي نبب ترضح مث

 تراسبم نأ اهاذ 53 ةعزذدص ىذلا جدوهلا

 تابببالا هذه لوقت تددشنا روعبلا رهظ ىلع

 ؟ اليحب الوات ءايزدللا _ ةمالس ءةكيلع
 © داح كقو اموي كييف ىبلق قار كقف



 دو

 لي لفحال البلا راطقألا فاسو
 ©« اكفزوبتل  انعطاق .انيلا ريا

 : |[ ست انيح ب كانت انه ووعد قل

 © اهروذ دعب نمر جهلا ىايل تلهو
 : اميانمإ ىلا! نإ انا نكي

 © اهروطس. هتريس ريدق ورماب

 ؛اهرسأ ام تمضم امايأ هللا نير

 8 اهروهزرو اهدوج ى افص ضورب

 ؛انلصو كعب نم دعبلا عسي تيمر

 © اهرودص ىف ىئذلا ام ىرعتش تميل ىرق

 ؛انلمش عمجت مايالا عجرت لهف

 'ءاهروذن عيمج تسدث اذا ىفوأو

 رادلا ىلا تعجرو اديدش اكب تكب مت

 ىكبت |
 انيلع مكح كقل مكح ام ىلع هللا .ناكس

 رايدلاو بابحالا قارف ىلع تنفسانو اذهب

 تنلاقو ىضم م نك قو بدكاتتنتو



 ؛ «مالك ىنعم تققح ذأ ىكبأو

 أ © اربخو  اضيا نروخاو اكبلا ليطو

 م, نبت) لق ا! أريص لك مل نأو

 ؛اهبّرغو داليلا قشردث ىلأ رئاسو

 2, اردق هللا اذكمه اديرف شيعو

 بايلا ىلإ تمذاو اديدش احب تعكب مث

 تايبالا هذه هيلع تينكو ثلاثلا

 ؛:اهروز رادلا ور ةورسمو ب مككدبور

 ؛ قداص تدنك نأ دولا دهع سنن الو

 09 افروجو ملال وه ىلع روصأو

 © :اهرورش انع مايالا تضق دقف

 ؛اني عي كظو تلابصولا فايع ةفناو ها



 ؛انمالس غلب رادلا ماج اب الآ

 © انقارف كنع بوبكملل بخلا ىم

 ؛اميتم لازي ال ىنع دغلبو

 © انتقو بيط نم تاف ام ىلع انيرح

 تنيوح لازا مل ىلا كلذك

 ؟ انرورس ببطب انك نمز ىلع

 ؛ مياد مارئاب انك ام لاط كقل

 + تابصو انس بايخ لضو 85

 ؛ حياص نيعلل حاص ىتح ناك .انهف

 #8 انفقارت ىعني نيبلا بارغ انهاع

 ؛ةعينش رايدلا انيلخو .انلحز

 .  احنكاسملا مث باوبالا ةشحوم

 بلع ؛نتنبكو. ىناثلا. بابلا ىلا : تت ريش

 تابببالا هذه

 ؛ ايسظناف هللاب بابلت الصاو اينأ

 © ارثعاو راس اجدلا ف بيبح طخ



 )عع

 ابيماو ,رفسلل' ةلاغع نهجو: دعاتمو هتعاصب
 بدنتو ىكبت تراص اهناف فصاوملا ىدز

 راهن ىف الو ليل ىف ال رارذ اهل رقي 2# ىو

 اهلف .اهيلعز كني - مل كلذ. اهجوز: قار الف
 نيداللا حز ال .اهجيزر نأ فضصاوللا قو !تار

 دذع عتعدواو اهعاتمو اهشامق' تمل رفسلا 8

 اهتعدوو اهل ىرج دق امب اهتربخاو اهنخا

 تناو ىكبت ىو اهدنع نم تجرخو

 فسصاوملا نيون لزعو لامحالا اهباع عض

 نأ ؛فسصاوملا :نيز: تار او .لاجلا ىسحا

 ةسقرافم اهذا تارو لاجأمإ رضحا اهجوز

 يرخ نق .اهجوز .ناكو: ةلابح 2 .زورسل

 غليللا لوالا بايلل نتيجردف هلاغشا ضعبل

 تايبالا هذه هيلع تبتكو



 عر

 ام عيني راص هنأ مث !دبا هيف مه امعال

 هاذي هحامن ام عيمج عاب املف هدنع

 بانك هاج هذا ىيداو ةروزم ةقرو بنح

 هأارق مث ةرايزلا مسرب مكمع دالوأ لكنع نم

 ىنتا لاق دنع ميقن مك هل تلاقف اهيلع

 انآ كل تلاقو كلذب هل تععناف اموب رشع

 ىذخ لاق ةدحاو ىراوج نم ىعم طخاا

 بوطخ انه ىعدو بوكسو بويه ىكتيراج

 ىلع مهب مزعو اجلم اجدوه مهل ايه مث
 رورسم ىلا فصاومللا نيز تالسرااف لبحولا

 نأ رورسم اي هل تلاقو رمالا اذهب هفرعت
 ملعاف ىقان ملو اننيب ىذلا داعيملا تاف

 ةدبيكحم ربدو ةليح انيلع لمع كق هنأ

 دوسينعلا ىسنت الخ انضعب نع اندعباو

 نأ فاسخا ىاف اننيب ىخلا قيئاوم او

 َّ عبس اهجوز راصو 57 ميلع لذ نوكي
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 ؛ ةببجح ( ومأ ىنبع تردصبأ كفو

 © اهيان ناك ام دعب ىثرط هينت

 ؛ قدوم حابا دق ىيبح تيأر

 © امياح ريغ نكي مل ىرازره ريطو

 ؛اذأا ىذلا ىبيللاعلا هلا فدحو

 © اموهقن دابعلا ىف اروهأ دارا

 ؛ ىذلا ملاظلا بجونسي ام لعفال

 . غاسملظا سفنللو تالايج ادب

 تدعنرأ هّرعش فصأاولا ندز تيعمس اهلف

 ىعمسأ اهتيراجن تلاقو اهنول رفصاو اهصيارف

 تلاقذ ىرمع ىف هتعمس ام .ىلاذ رعشلا اذه

 هبعد.تلاقو رعش تيب وه لب ةيراجنا

 نسيز جوز فافقصطخكذ. املف لوقي ام لوقي

 عيبي راص مجدد رمأآلا اذه نأ فصاوملا

 مذ نأ هسفن ىف لاقو هادي هكلمت املك



 ذه

 سفن ق لاقو هرطاخ ىلع ىلآ#لو عفبصي ام

 ىف بابلا اوقلغا راوجاو ىركنا رازهلا ىتح

 نم كشناأ هنا مث ىريغ ىلا اوفلاو ىهجو

 تايبالا هذق تندد. تروق
 وو مريح 56

 © اميسصت شيعو مايا ةذلو

 ؛ ةهيحا ندميف مايالا تعاون

 © امي سضنت ديزي ران ىلع ىبلقو

 ؛ ىضم دق ةكللاب رهذ كل افص

 © اميهم لاجملا كاذ ىف تلز الو

 ؛اهلاغأ ارما ىانيع تننياع ضقث

 6 اسمطظعم بوعص رما نم هل ايف

 ؛ اهييبح ىقست ىلا ةاتف تيار

 6 اهسنم ًاليبسلس فقيحر رغثب.

 ىنتكرت رازهلا ريط اي 'كلذك

 © انيكحتم اوهلا ىف ىريغل ترصو
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 بجتتيو كلذ رظني اهجوزو سلجلا حاف

 ةريغ راغو بصغلا هقحو هأر لبق امم اظيغ

 هقرطف اقولغم هدلجوذف بايلا ىلا قاذف ةميظع

 ةيراجلا تلاقف هظيغ ةكش نم ايوق اقرط

 هل ىحكتنا تلاقذ ىدبس اج سة ىتس اب

 تيضوذ خمالسب هدر هللا ناك دف بابلا

 ام اهل لاقن دهنحكتفف بابلا ىلآ بوكس

 كبابغ ىف !اذكه تئاقن بابلا ىنقتوا ىكل

 أراجهذ الو كبل ال متفي و الوفقم لوي دل

 وسو ةباع لخد "نوبت كلذ ىنبودكب لاقف

 اقراغن اههنأ مث ديرذ ام- لعفا خعاطو اعمس

 ىقبو هلوذم ىلأ خذ د .ىضصمو كلذ 9

 ىردي ال مأ ىف اركفتم فصاوملا نيز جوز



.] 

 جرسخو فصأوللا ندز جوز ماقف .كل ادب

 ةغلبللا سلجملا ارو ىنم رادو رادلا نم

 ناكو ةيامنامتلاو نورشعلاو ةيناثلا
 راصو اهيلا اكف مهيلع فيشت ةقاط كانه

 فيسصاوأأ ندد أذأو هنورظني هل مو مهرظنو

 ىحكربس حأر نبأ بوكس اهقيراج تنلاق

 ىقلغا اهل تلاق رادلا 5 راخ ىلإ .تئلاق

 هل ىحكتفت الو ديدخاب ءينكمو بايلا

 مهعذ تلاق ىنيربخو بابلا ندي ىدح

 فقيربكلاو هز واجبا هةيبطو سادحلا تذخا

 اهببلا# ماقف ر ودعم دنع ىلا 38 كسا

 المث تراصو كنود هل تنلاقف بارشلا 1ع

 ىنح مهمدق ىلا هقرف نم د م 2 ع



 ار

 ريخاو مدقت لزنملا ىلا اولصو املذ ةماركو

 اواضنن» ديري هناو رورسم مودقب هنجوز

 انسح اسلج# .انل ىيه اهل لاقو اناياو وه
 فيك ىرظنتو ىرصضحت ىئكنأ دب الو

 "5 كيلع هللاب مل تلاقف ةاواحملا نوكت

 ىل امذ بيرغلا لجرلا اذه مادق ىنيضخاتت

 راوجلا رماو اهنع تكسف همادق فقا ضرغ

 يعدتسا هنا مذ بارشلاو ماعطلا اومدقي نأ

 فرعي ملو رورسم رح ىف لزنف رازهلا ريطلاب

 ك.هسا ام ىالوم ب هل لاق كلذ كنعذ هبحاص

 اذهب .دقجوز نايذمه ركذف روردعم وحلا لاق

 اي لاقف هيلع تمهت دق ةليدكلا نأ فرعف

 ىهع دالوأ ببجأ ىاح ىلع لعمت ىالوم



 زب

 جوز رطاخ سف هفرعي ملو هركنا ديحاص

 كلذ رماأ ىف اركفتم راصو فصاوملا ىبدز

 اهناف فصاوملا ىيز امأو هنع هدعبو ريطلا

 ىفاث !ذكو رورسمب لوغشم اهبلقو منن مل

 اهيلع ىدوهملا زوفاف ةلببل ثلاتو ةليل |
 كلذ ركناف لابلا ةلوغشم ىهمو اهب ظحنو

 ةمانم ىم ظقيتسأ ةليل عبار ىو اهيلع

 متكو كلذ ركحئناف هنضح ىف ةمياث : ىو

 ىوسسلا ىلا. ماق حابصلا عيضأ املق .هرما
 اذار :نيلاجب وه امنيبق ءناكد قا سيف

 هبلع درف هيلع ملسو هيلع لييقأ دق رورسمب

 ىنأ هللاو ىئخا اي ايحرم هل لاقو مالسلا |
 ةعاس هعم تدحتي سلجت كيلا  نانشم

 كلى م: رمق حادي مك لاق: لمه ةيئلمر

 ايح واوردسعم لاقف ةاواخملا لعد ىضندح لونهم
 ا



 رس

 امف اهلوق ىف ةقداص اهنا اهجوز نظف ةفرعأ

 كت.فلفلثو تماق ىنح اهفاعي اهجوز لأز

 ىكاسم هدناخ ضرالا ىلا ةسار قرطاف هب

 نأ كش 8 لاقف هدقارطا ىلا لجرلا رظنف

 ماعطلا اولاشو مهتيافك اولكاف دعاز اذه

 لايق فصاأوملا نينز تساوت مادملا أومدقو

 مم نأ ىلا اهرظنيو هرم ترادصق 2 2

 2( راصو هلوغم ىلا و ءردعم فويصناف راهفلا

 رايم فصضأوألا 6 جوز امأو راغلا دبلق

 ىسشعني اماعط دفجوز هل تمدق ليبللا

 رازه ريط رادلا ىف هدنع ناكو هتداعح

 ىف ضقنيو ريطلا ديلا ىاي لكاي نيح

 هسأر ىلعو مياع فرفريو دعم لكايو هرجح
 رضح املف رورسم ىلع فلات باغ نيخ



 آه
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 زملعدلا ىف هسلجاو هلونم ىلا هباجو هلطخا

 اهل .لاقو فصاوملا نيز هنجوز ىلا لخدو.

 نيدز تيحرفف :ةخةنسح ةئايض انأ ىرهجكف

 توهج رورسم ذنأ تذرعو كلذب فصاوملا

 نم انسد اماعط تسعذصو ةرحاف مبلو دل

 رضح املف اهتليح ريبدتو رورسمب اهتحرف

 ىتم ىجيخا اهل لاق اهجوز دنع رورسم

 كرابم مود كل ىللوقو هب ىحرو هببلأ اماعطب

 ىلرض<2 هل تنلاقو فصاوألا ندز تعبضغف

 اهل لاقف ممادق رضحا ام اعطق ىننعطق

 ريبصن نذأإو ىكاست ىش ىأا نم اهجوز
 ىيشتشا ام اذأ مل تلاقف اباكتاو ةوخا

 ليجرلا مادق ىقرضخ فيكف كممادق رضخا
 الو طق ىنيع هترظن ام ىذلا ىبنجأالا



 رس

 ىلا سملجو هيلع ماسو ليقا كق رورسمب
 ةبعاس معم ثدحتو هردق مظعو هبيناج

 هعفدو ابهذ هنم برخاو اسيك لحو ةينامز

 هذهب ىنطعا هل لاقو فصاوملا نيز جوز ىلا

 هل لاقف ىناكد ىف اهعيبا تاروزب مهاردلا

 ددرنني راصو هبلط ىذلا هاطعاو ةعاطو اعمم

 فصاوملا نيز جوز هدبلا تفئتلاذ امإبا كباع

 ىنكراشيو هكراشا !ادحا ىداره انا هل لاقو

 ىداوم رخالا :اناو رورسم هل لاقف رجتملا ىف
 دالب ىف ارجانت ناك ىا نال هكراشأ !دخا

 فياخ اناو اميظع الام ل فلخو' نميلا

 فصاوملا نيز جوز هيلا تفتلاف هبامتذ ىلع

 نوكاو اقيفر ل نوكت نأ كل له هل لاقو

 رسض-_#او رفسلا ىف اقيدصو ابخاص كل

 دنعف اطعلاو .طخالاو ارشلاو عيبلا كملعأو

 هنا مت ةماركو ايدخ رورسم هل لاق كلذ



 اههجو ىف رظنف هيلع تعملسو هب كتبو

 تلسغ تناكو رارفصالا نول هيف ىلوف

 لليح ضعب ءيف تلمعو نارفعؤلاب اههجو

 هنا هل تركذف اهلاح ىع اهلاسف اسنلا

 | انيلقو راوجناو ىف ةضيرم ىو رفاس تنقو نمأ

 ىكشت تراصو .كبابغ لوطل كيلع لوغشم

 ناك ول لوقتو عومد ربغب ىكبت ىو خديلا

 هللابخ 2 ىبلق ىلع تلم ام فيفر كعم

 فقفريدصب الأ "ات ىقبت ال ىدبيسإب كيلع

 كبيلع بلقلا ةنيمطم اقينو كرابخأ ددري

 نورشعلاو خيداخلا زلبللا : رطاخاو
 هللاو ةماركو ابح اهل لاقف ةخيامنامتلاو

 ىكتايحو كيدس ىكلوقو ديشر ىيار نأ

 هنأ مث ىديرت ام الا نوكي ام ىباق ىلع
 سلجو اهكتذنو هناكد ىلآ هتءاضيب برخ

 أذاو هناكد ىف وه اهنيبف قوسلا ىف عيبي



 انهلع درو دق رورسم اي هل تلاق اهعم

 هرغس نم مداق هنأ ىجوز رابخاب بانك

 دحال امو لليلا نوكي فيكف بيرق نع

 ىردا ثيسل اهل لاقف ريص هيحاص ىع انم

 قاللخاب ىردأو ربخا ىتنا لب نوكي ام

 نولاتك نولاتحلا اسنلا امس الو ىكجوز

 لحجر هنا تلاقذ لاجرلا هب نولانج ال امب

 هنئْيب لحما نلع ةريغلا هلو ساوتحلا بعص

 هربخإ تعهمو هرفس ىم مدق اذا ىكلو

 هيناج' ىلا سلجاو هيلع ملسو' هيلع مكقاف

 ىرتخشاو راطع لبجر انا ىخا اي هل لقفو

 ةدم دملكحو ارارم هيلع ددرتو تارازب هنم

 ام نوكي لعلف هفلاخت ال هب كرما امهمو

 ةعاطو اعمس رورسم اهل لاقف افداضم هلانحا

 ىف تلعتشا دقو اهدنع نم رورسم رخو ٠

 رادلا ىلا اهجوز لصو .املف ةيحْلا ران هبلق



 أر

 ابعت قدرا
 اهيظع ايرط تبرط فصاوملا ىيز نأ مث

 تيلاقو حارشنالا ةياغو محارفالا اهل لصحو

 حاورلا الا ىقي الو. حايصلا ىذذ رورسم اي

 ةماركو ابح لاقف حاضنفالا ةبيشخ نم

 نأ ىلا اهب ىاو هيمدق ىلع .امياق نضهنو

 وهو تابو هلت ىلا ىضمو اهلزنم ىلا اهلصوا

 اضاو حايصلا حبصا انو اهنساعح ىف ركفتم

 قأو ةيخدفغم خيده اهيلا ايه حالو هر ومد

 كلذ ىلع اوماأدو .اهدنع سلجو اهيلا انهب

 ىو شيع دغرأ ىف مهو ْ مايأ ةدم

 اهجوز دنع ىم اهيلع درو مايالا ١ ضعب

 تلاقف بيرق نع لصأو هنا باتك
 ليصي نأ هللا هايحا الف ةمالسلا تسفن

 تسبأ تنك كقو انشوع ردكت كقلف انهلا

 ايدج للم نراوريعم اهدنا كرا اطبلم اجلا



 لري

 © ىلانفقلا . موري درمأ

 :حيلم دنع كببني

 8 ىلاسهسجو ةجاهيب

 !فصاوملا نيز لثمك
 5 ىللامكلا ىف ةكبلم

 :اهيهلا اليل تيتا
 © ىل الاح امش تمنانو

 قيود البلا يلف اهقملاو

 © ىلابمللا عيممج تقاف

 ؛ تمماق . حيصلا ىنأ امل

 5 ىلا هلا2 اههجوو

 ؛ ليالغلا تح رئهت

 © ىلاوعسللا نوصغلا ره

 ؛ تعلاقو ىاتعدوو

 © ىلايللا دوعت ىنم

 ؛ىنيع رون اي تلقف



 : راسبك فابغش هَل

 . 8 ىلا سغيلا2ّح ةروقو

 : اظيغ كبي ههجو ىم

 © ىلاجر اي رخل اوذخ

 :ةطيشلا نييربتا اذن

 1من يقم

 :اقالملا ىماح_ هدجتأ

 8 ىلااقهو ةوقب
 ؛دهلانفق نع عجرنف

 + لادقلا مغؤح لولخم

 هةهييينسرهبليبت عالج

 © ىلالسخو براشب

 ؛دحيقمملطغع ةراتو

 ه ىللاسجرلاح . ةبحكلب

57 



 اا

 5 ىلالرلاك اهقيرو

 ٠ ميم -سأر  اهناح

 0 لدا تلا: مابظنن :ىوخ

 :”:ىئىسيبط قع ع.اهقنعو

 ةيةاتس و ليكصلا . نافحكتلم

9 

 ؟ داس لا كن: اهدّينو

 ؛ ةريسس هيض اسهنطبو

 :للادستعا ىف اهلا: هيلث

 مح ١5 م
 - 3 سدّ ساب يبت نسل امم 2-4 5

 ا



 6 كانق ةةراشلا قم
 ؛ ليمج اربص ترهظأ

 © ىلاسم فارصأ كعب نم

 ؛لصوب ىل تسيعناف

 8 ىلاوسس ىسهسبا كاذو

 ؛لصوب اهنم تيظح

 ته السم من ةنلبلا ف

 ؛اهيف ريغلا ىنمال نأ

 © ملاوسو لل اي نلقف

 ؛لاوط روعش اهل

 © ىلايللا نول نوللاو

 ؛درو هين اهردخو

 6:قانعت اب. قوم

 ؛ فيس هين اهنفجو

 ة لال خاك اهفناو



 ؛ فصأاأوسملا ىيز كثللقف

 «:لاسكلا ىقر .هللاب
 :اسماريغ ىدنع ناف

 © ىلاستي بص تاهيه

 ؛ ىوهت_ تنك ناف كتلاق
 8 ملاتصوتلا ىف انعماظو

 ؛ دايزسج ادوع كيرا

 3 ىلاوعلا_ىوهت تنك نأ
 !ةيزومرق عساخ عبرا

 © ىلاوسغلا ريرجلا نم

 هدف قاما حسفاون عيرأو

 © ىحلاصو ةبلايل مسرب

 ؛ ىدارسمو ةسيسلاغو

 © ىلاغ بح اي كيس اي



|| 

 لوقغب دشناو ةخماركو ايحح لاق

 © ىلايهةة>أ فلخ ترصو

 ؛ ضور طسو ىف اهترصبأ

 0 ىلا. شععأ دكقب اودبت

 ؛ ا مالس تيلاق تماس

 © :فاصقسلم' ٠ نيون غيسص" الب

 5 انهج بحل ىهسأ



 رد

 ؛ ميتم داوذ ىم توص نبينحو

 © راتسالا كتيهننب .اوهلا باط

 ؛اهنتئافص ىسحكع اهيناعم تقر

 © رامقالا يي ىف ىلك" سوشلاك

 ؛اهرورسب انل تداج ةلبل

 ءراسمعالا ىم تثمسق امناحن

 روورسسم اي تيلاق اهرعش نم تنغرف انملف

 نسم شاع الخ كراعشا ىم ابش اندشنا

 لوقي كشناف كلفاغ

 ؛انمادم ريدي ردب ىلع انبرط

 © انماقم ضاير: ىف دوع ةمغنو

 : اهنوصغ تملامو اهيرامق تنغو

 ,ءانملا خةياغ اهب غلب كقو اريك“

 فصأاومللا نيز هل تللاق هرعش ىم غرف املف

 نع تنك نأ انل عقو اميف ارعش انل دشنا

 ةيامنامتلاو ىنورشعلا ةليللا انبحب



 [ردر“

 رورسسم اي خل تلاقو هل هنم هنتذخا ام

 لاقف اههاغ جرغتذو اهملا ىلناذ خضور كل لع

 مث ةضور ىأو ةضور ىل انأ ىتس اي معن

 و عندعد نأ ةراوج رهأو هلونم أ ل

 اتسح اسلجم اويهي نأو ارختفم اماعط

 هلونم ىلا اهاعد ذنأ مث ةميظع ةيكتو

 أرذلو اوبرشو اولكاف اهراوجو ف ترض

 سافئالا تيباطو ساكلا مهنيب رادو اوبرطو

 رورسم اب تلاقف هبيبك بيبح لك ىلخو

 اهل لاقف دوعلا ىلع هلوقا رعش ىلايب رطخ

 اهيدبب دوعلا تذخاف هيلوق رورسم

 تك دييحو راتوالا تدكرتحو ىودللا تحلصاو

 غيلبلا مالكلا اذه لوقت تدشناو تامغنلا

 ظ تايبالا هذه لوقت تلعجو

 ؛راتوالا انغ ىلع ميدنلا برط

 © راسحكسأالا ةويسن حابصلا قلو



 ؛ةديكخأ نم ىوس اهذحلا ني امو

 8 امكحكت ىك كنم ابيرق نوكي

 ؛ تعدوو تسماق محبصلا اناجهث الو

 «©اهسلا رمق اقياف لاله دجوب

 ؛ اهعمدو عادولا دنع تدشنا كقو

 | © ايظنم دقعح روتنم دخا ىلع

 ؛ اقداص تعينك نا هللا دهع سنن الف

 ا بهده عناب ايوا و هيدا هقلأ رفق
 تللاقو فصاوملا نيز تبرطأ كلذ كنعف

 نم شاع الو كيناعم ىسحا ام رورسم اي

 تفسعدأو ةروصقملا تلخد مت كيناشي

 اهقناعو اهنضتحاو اهدنع لخلف رورسمب

 نسم لان امب رورسم حرفو اهلصاوو اهلبقو
 نيز هل تلاق كلذ كنعف لاصولا بيط
 لالخ انيلع مارح كلام رورسم ايأفصاوملا
 عيمج تدر اهنأ مذ ابابحا انرص سقو كل



 © امسيتم داوقلا فوغشم فكيبكب

 : اهلامجح ماتللا تبع“ ىم' تنياعو

 © امرغم- اهتم: بللا  بيبك .سيقب

 ؛ ايكاش عضخا رتسلا تح .تلو.ا

 + ايكحخت داوفلا ىف مارغ ريثك
 تعي صبعلا لوطو ىلاح تار .املق

 © امرسين  كاذ. رغتلاو' .انهبلق .ىر

 ؛.ترسطسعو. لاصؤلا حير ءانل . بهو
 | 8 امصعمو اقنع كسملا رطع صفاون

 :انساكحم بويكا كلت ىف تابقف

 ة.ابيسنفو :اهيحنرلانيبدىه هتحلبقو

 ! ليالغ تح نابلا ىصغك كلامو
 8 امركلا .لاصولا .كاذ مم تللحاو

 ٠١ عماج لمشلاو لمشلا عمج اننبو

 © امللا نم فاشتراو متلو ممضب



 !١ىهاخم : ريغ مم كننا ىلاصو مورد

 3 امدان صبصت لعفلا اذه كرسي

 ؛ ىوهلا ىف ليج لق نينيدلاب بعلاتو
 | 4 امولم .مانالا ىف ىكثم حبصيو

 ١ كلسم لك ىف .نايدالا“ هب ىزهنذو

 8 امرجكام_ كسيذو -ىنيد“ ىلع ىفقمذو

 ؛(ذيبحم دوهن ىناويت تنك ناف

 8 امركم لاصولا ىف ئريغل تناو

 ؛افقفقحم الوق ليكالاب فلختاو

  امتكتو كاوه ىف ئرس ظفحل
 ؛ قدام ناميا ةاروتلاب فلحاو

 8 امرقت“ دق ىذلا دكيعلا ىلع نوكا

 ؛ ىفلمو يرشو ىنيد- ىلع تفلح

 © اهدظعلملا نيمبلا ىلتم اهتفلحو

 ؛:ىلان؛اخياض اي ااوهسإلا اهداهل ثنلقو

 8 امنا ىف ' فصاوملا نيز :انأ تلاقف
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 ؛ ةضورو رضس نبب اه اهتنياعف

 © اهسلا قفا ىف رديلا قوقي هجوب

 ؛ كِياسم ريسالا دبش اهل تغقو

 © امل ىذب نوكي نم امالس تلقو

 ؛ةبغر ددر#لاب ىمالس تدرف

 © امظنت نيح ردلا ثيدح تفطلو

 !؛تفققحت ىنم لوقلاب اهتيدابف

 6 اممصم اهيذ ركفلا راصو ىمالك

 ؛ ةلايهج مالحلا اذه امأ تلاقو

 8 امولا بدصلا نع ىفك اهل تلقف
 ؛ كنسح كيع انا اه ىنيلبقت ناف

 ةاميتم ىلتمو ىوشعم كلتمف

 ؛ تمسبن ىنم سصصقلا !ذ تار ملف

 © اهيملاو ضرالا فلاخ برو تلاقو

 ؛اهنيد دوهتلا ىسفا ةيدوهن
 © اهميم ىراصنلا نيد ىلع تناوب



 أ

 بوسيف ةيراجلا تيضهنف رخآ اسلج# انل

 ىلع هترطعو هتنيزو اسلجم تددجو
 مادا توضحاو ماعطلا تددجو اهضرغ

 سافنالا تبباطو ساكلا رمهنيب رادو

 ةيامامتلاو ةرشع ةعسانلا ةليللا
 اقللا اند رورسم اب فصاوملا ندز تلاقف

 دشناف .ىلاع انبح ىف تنك ناف ىنفادتلاو
 لوقي رورسم دشناف ىناعملا نه ارعش انل

 ؛امي.صضست ببهل ىبلق ىقو ترسا

 © امرسصت قارغلا ىف لاصو لبحب
 ؛اهمهاوق ىلق كق ةاتن بحب

 ةاعننت سلخ ىلقع تبلس دقو

 ؛روخا فرطلاو نورقلا بجاخنا اهل

 8 امسين نيح نربلا ىكاج رغثو

 ؛ عبراو رشع رعلا نينس نم اهل

 امهم ريطلا هقوف ىصغك كقب
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 ت اهلدله اودي هيف ىبضم فقروغب

 ؛ اهرشن فقيعي ضرالا 3 ترطخ اذا

 75 اهلابجو اهضرأ ىبيكيإذ أاهيبسن

 را ورودسم اب لاك هرعت ري و وودي غرذ املك

 اذزيبخ لك ذو دنيدا ىلع ك.سمأ نم لك

 هذه كنع نح اندلع ىقح بجو انكلمو

 ام .عيمجو ككالما كيلع درا اذاو رومالا ٍ

 ير تكفل ىيسداي رو ردم لاقذ كنم داندخا

 ىف ىقردغ ىتنخ ناو هيتركن اهم لح

 نمسلا ةريغص تنأ ىتس اب بوبه اهتداد

 مانا ام ىرطاخ ىربجو ىرما ىف ىنيعيطت
 بوي اب تيلاقف رادلا .ىق ىكدنع ةليللا

 ىداددح ىموق ىديرت انم الإ نوركحكب ام
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 ؛افكعنم تسمق الآ عوجنا ىبضم امف“

 8 ميلامالا نقيض سيارهلا ىلع

 ؛ كمن نم نينول ىلع ىلق فجل اب

 ,,مديراودلا زبخ ىه نيفيغر عمو

 تعفرو اوبرطو اودلو اوبرشو اولكا مهنا مث
 رادو مادلا ةرفس اومدقو ماعطلا ةرفس

 المو“ سافثالا تباظو :ساطلاو هنيب.سابكلا
 انهديع انا نم اي لاقو روورطم ساكلا
 ظ تانيبالا هذه لوقو ىشناو

 ؛اهلالبم لمث نأ ىنيعل تبجت

 اس1 فاتر قي: اليم ام/ةوسناو
 9:اهلاضخخ“ نسحو اهيئاعم :فطلو

 النه او ليم نانبلا مطغاتلعج
 © اهلادتعاب ةلخ“ ىف ترطخ اذا

 ؛ اجدلا ىف ردبلا لك رينم هجوب



 #ايهئايح ايعاد اهيذ توميو

 ندز كتلبفا مث فصاوملا نيز اهتركشف

 هبمدق ىلع امداق ضهن رورسم اهأر املف

 امئاو' ةيسنا كف ام ىنط ىنتقدص نأ لاقو

 ةدكياملاب تمءدأ اهنأ مذ خد سيارع نم

 ةدياملا فارطا ىلع بوتكم !ذاو ترضخ

 : عيراحسلا عر ىف فعالملاب مع

 5 ميهاياطحلاو ايالقلا عونب كلو

 ١ ايقشعأ تملز ام اطق ناهس بلع

 5 ميراردلا ىف. ىلاوعلا خارفلا عم

 2 مدراحسلا للخ ىف سمغي لقبلاو

 ؛ تاتسمغ لق بواحلا نيللاب زرلاو

 0 جهلامدلا دح ىلا فوفكلا هيف



 ذر

 ةكحبش اهسار ىلع تعضوو اهيلع اهتغرفأو

 كو اوبس
 رهوجاو ردلاب ةللكم جابيدلا نم ةباصع]

 نيفلاس خباصعلا تمد نم تخرأو تيقاودلاو

 جادلا ليللا هناك اهيعش تخراو ياهولا

 رسينعلاو كسملاب ترطعتو دوعلاب ترخبذو

 ىكحطفك هللا بوبه اهتيراج اهل ١ تلاقف

 ىشمت تلعجت ىكظعلت نبيع لك .نمأ
 تدشناف فطقنت اهتاوطخ قو فقونتو

 هذه لوقت اهتايبا عيدب نم ةيراجلا

 ١ تايبالا

 ؛ اهتاوطخ ىم نابلا نوصغ تلجخ

 8 اسهتاطكل نم تومذ نيقشاعلاو

 ؛افريعسش بعابيغ ىف ىدبذ رمق

 8 اهتافص ضعب سمشلل امو سمش



 ؛ هتنوصهسم .انرسف . باتكلا :درو

 © هنوصا داوغلا ىف ىلا: تراو

 ؛ اركلا ىف قامشا ام دق افوش انددزأو

 2 ةنوفج داهسلا نم عب نىفغج

 ىسيز اسهتس كنع ىلا هب تناو هنذخاف

 ترادص *يراجما اهلا تماضو اهملذ فضاوملا

 انل عا دبمم تراصو مرح 00 كبك اهل حرمتنذ

 0 ليقف عممج ىلع دل ذآ.

 عل تلاقغ. انبلا + لوصول نع اطبأ كف هأرأ
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 بوبض اب تملاق 5

 ليكأ ل مى أذاأو 0 ناش كذأ بود

 اهذس كنعغ هتلخداو هدد-خان بايلا جقفو

 كسب أو بح ردو هيلع اوماسغف فصاوملا ىدز

 بوب. اهتيراج تاق مث اهيناج ىلا هتسلجاو

 نوحي ام ىسحا نم خلاجدب»-انل ىمدق

 اهنذ خان خيم ملم خلدبب؛تناو:بوبه تعماقف



 ؛ ىنرسي ام اهدنع ىم ىنناي ىرن

 6 ىنسيغب لين نم دوجرا ام غلباو

 ؛ اهرجم دعب ىم دصلا ىلايل ىوطتو

 ,',ىتلح بلقلا لخاد ىف نمب ىظحاو

 خيا هامتلاو ةرشع ةنماتلا ةليللا
 الار ورسم :نأ١ كيعسلا . كنملا اهيا ىنغلب
 ةياغ ىف وهو راعشالا ىشناو مايهلا هب داز

 تابيبالا هذه ىف ددرتي وع امنيبف ىنوشلا

 ماقف بابلا هيلغ تقرطف بويه دتعمسف

 باتاكلا هتلوانو تماخدف .اهل صفو رورسم

 ىكارو ام بوبه اي اهل لاقف دهارقو هذخاف

 رشبا هل تلاقذ راوجنا ةديس اب رابخالا ىم

 اذه ارقاف باصوالا باحذو بابدالا اضرب

 وم ووو كهف و جلا فز 1 قسخلاو فدعا

 احرف حرف رورسم نأ مث بابلالا ىوذ
 لوغيب سكشناو اكيدنش



 لل

 5 قوجلا دوف: نمر رووصما اه" ةضوو
 ؛ ةدالج كابفو ربص اوذ كنال

 8 لدغ الب كوسي بوبي روج ىلع

 ؛انيهلا كلو :انلصو منغتل ردايف

 8 ليفالا امين نيبعتي الاطقا لدتا لاو
 :ىنطنم ريغ اعرسم انيلا': ملف

 ,«لعبلا ةبيغ ىف لصولا رامث ىنجاو

 اهتيراج هتطعاو باتكلا توط اهنا مث
 رورسم ىلا هب تيضمو اهنم هدط-خان بويع

 لوقيو كشفي ومو ىبي هتدجوف

 ؛ ىتيحا دعبب ىدجو ىن داز سقت

 28 ىتنجو قوف امدلاك نيومد تدضافو

 : :: وجا مو م ميسن ىباق لع بو

 8 ىتعول طرف نم قايكك الاد 1

 ٠ تدب ول حاص اب ماهوالا ىم ىدنعو

 8 ىنعرسب نال رخصلاو ىصخل مدهأ



 اذه دّجو ام ىلاعت هللا انضخ ىف ةليح ال

 بوبه اهل تلاقف اندنع ميحر بلق لجيلا

 ليخاو هلاج_انبلع لهس: ام :هللاو تساي

 ىحتيوراجو انا الا انهدنع ام نكلو هلام

 ىكراوج نكأو ىكيف ماكني ردقيب نم بوكس

 ةعاس  ضرأالا ىلا اهسار تمقوطا كلذ سنعف

 ىلسرت. نأ .اندنع ىارلا ىتس اي .اهل اولاقف

 اددح١ لاسي هيعدن الو هيلع ىيعنتو هفلخ

 اهسار تقوطاف لاوسلا وما. امف مانالا . ىم

 تينكو ساطرقو ةأاودب تعداو ضرألا ىلا

 ش تابببالا هذه عَبلا

 ؛ لطم الب رشباف رورسم اي لصولا ىد
 © لعفلاب تاناف لبللا اج دوسا اذأ

 ؛ىتف اب لاما ىف لادنالا لاست الو

 8 ىلقع ىل ذر للؤو ىركس ىف تنك لقف

 : هعيبهسج كيلع دودرم كلامذ



 ةنيدملا عراوش ق ىش

 ىو دعب ىلع بويه هفلخ ىلارف تغئنلاف

 ادني اهل لاقف دنقلا نأ لل: :فقوخ»: ىكمأت
 قديس نأ هل تلاق ةبعأاذ ىيأ ىلا بويه

 هتربخاو !ذكو اذك وه اميف كفلخ: ضثلسرا
 هرأ ىلا خلوا نم فصاوملا ىيز تلاق اهب

 ىدي نقب ام بوبه اي ةللاو اهل .لاقف

 ىت ىالسف هل تلاق لاملا نم امش كلمت

 افذلو لطمب لطمو دكعوب دعو لاقف اهتدعوأ

 بوسيف تعمم املث ةئم ىلب 52 ناركاملاو

 اهمسسفن بط رؤرسم اي مك) تشلاة هنم كلذ

 اهب كلاصنال اييس نذوك 9 هللاو انيع رثو

 53 تمل اقو اديدش احب تكيف ا عنخس ىلا

 فصأاوم ا ىدز اهذنس اهل تنلاقف سانيا لذع



 ىنبلط اههم' ىلع ئكلو :ئلطا' ئس اي'اهل

 تلاقف ىكيدي نيب هرضحاو هب كل تيبج

 لاما نم ىت كعم ىقب له رورسم اي دل

 نكي مل اذاو لامالا ىهتنم اي اهل لاقف

 روردعم اد تلاقذ لاجرلا قدعاسن +ىت ىعم

 ىل اهل لاقف ىطعتسي رببصب ىطعي ىذلا

 تلاقن ىوطعي تبيلط: امهمو بادعاو بيأرق

 عبرأو رفدالا ك.سملا نم مذاون عبرأ كبرأ 3

 ماكل رينعلا نم قاوأ عبراو ةيلاغلا نم ىنأوا

 جابيدلا نم ةلح ةياعبراو رانيد ةياعبرأو

 قات رورسم اي تنك ناف :شكرزملا نولملا
 اهل" لاقف لاصولا كل ندحبا لاوسلا كلذب

 نأ مث رامقالا ةلجخم اي نيه ىلع !ذه

 تلسراف ةيطاخو دس ىف هيلع امزاع هل تلاق
 :نيذلا كنع هتميق رظنت ىنح بويه هفلخ



 ام

 8 ارث الو افوخ ل رصانللا ىلع

 ؛اهل لاصولا ىف ىجلق عمطأ تعلو ال

 © :ارذ تعم نيلاحا نم تبقب ىنح

 © ارمدنم ىوشلا بيهل نم هحيلقو

 نويل طم و امد ل٠ يبغا عجريو

 نع أرطو غلب مم ةحفللا نود وهيشأ

 تاهبالا هذه فصأوم ا ندز كتععيم املغ

 اي هل تلاقو هناسل خدحاصف نم كتيجدكذ

 ىلا. عجراو نانجنأ اذه .كنع عد رورسم

 لفذ كقذ كليبس لاح ىلا :ئضماو كاقع

 كلامو لاومالا باهذب الأ لصح ام كضرغ

 لاقو فصاوملا ندز ىلا تفننا ر وردم نأ



 ءامف شويجا: نيب ام ىنتريخو

 © ارمتقم ضيبلا شوبج الأ ترناخأ

 ؛ ل حلصت ضيبلا شويج اذه تلقو
 © ارمدلا ىذخات ىتناو ىيانم مع

 ؛ةب تاايضر نهر ىلع ىنتبعألو

 © ارطولا غلبا اهاضر نع نكأ ملو

 ! قزح ايو ' ىقوش .ايو .ىلق تفهل ان
 © ارمق اههجو ةاتف لاصو ىلع

 ؛ فسا الو اضيا ىرح ىف بلقلا ام

 © ارظنلا ىلوا اي قراقع فذاغن ىلع

 ؛ لجو ىلع اتوهبم نآأريح ترصو

 © ارجو ىل من امهبذ رهدلا بتاعأ

 ؛اهل تلقف انتوهبم كل امخ تللاق

 © اركس اذا ىحصي دق رمُلا براشأا

 ؛اهتماقب ىلقع تبلس ةيسنا

 © ارجع اقللا دنع بطر اهيلقو



 ؛ ارجو ىف لح دق امو. نامؤلا 'اوكشا

 © ارظنلاو مدرطشلا ىف ىلام تعويض

 ؛ةيحنم اديغ. ةيزاج بح ىف

 © اركذ الو ىتثنا ىرولا ى.اهلقم ام

 ؛امبهسظحاولع ىم :اماهس_ ىلا تزوباف
 © ارشيلا أورخذ اننوهج .ىل تءمدقو

 [ةبِفداتنمبم ناسرفو (ضمبو رمح

 © ارذحلا خ ىل تلاقو ىنتزرابف

 ؛اهلمانا ترم اذا ىنتنفهبأو

 © ارمقلا فيسنت ميهب ليل عنج ىف -
 ؛ اهلقنا ضيبلا صالخ عطتسا مل

 © ارسمهاهنم نيبعلاو لغش ىف بلقلاو

 ؛ خمدايصص .ناسسرفو خرد تأسست

 8 ارسكنم ضيبلا شبيجو ليبلق نعف

 ؛اهعظطحاول نم اماهس ىل تزربأو

 8 امطقنتم بلقلاو خووح ىف ترصف



 هبل بعحذو هلقع شاط ىضاقلا اهأر املف

 اهل لاقو' اهلمانأ. ىشخ نم. .هرطاخ لبلبتو

 تاراقعملاو كالمالا ىرتشن' نأ دعب ىتس اب

 ىكتعاط تو ىكقيرصت: ىف. نك راوجناو
 ىل بفكاأ ىنكلو *ةجاح انب كل ام هل تلاقف

 هادي دلكمت امو ةراوجو رورشم كلم ناب ةجح

 || دتلمج نمتب فصاوملا ىيز كلم ىلا لقني

 دوهشلا اوعضوو :ئضاقلا .بتكف اذكو !ذك

 نيز ةجحلدل تذخاو كلذ .ىلع ميطوطخ

 ةسشع ةعباسلا ةليللا فصاوملا

 نأ كيعسلا كلملا اهيا ىغلب ةيامنامثلاو
 ىضاقلا نم. يدل تذخا ام فصاوملا_ندز

 اي هل تيلاق رورسم كي كلمت .ام .لئماكب

 تاستافتلاف كلييبس لاح ىلا -ضما .رورسم

 دشناف دنشنا. هل تلاقو بوبه اهتيراج هيلا

 تاببالا هذه .لوقي لعجو .ينرطشلا نعل ىف



 له هل تلاقو فصاولل نيز هيلا تتفنلا

 اهل لاقف هب بعلت لاما نم ىث كعم ىقب

 ام ةيحملا كارشأ ىف كعم ىنعقوأ نم فنحو

 الو لام لا نم ةبح الو كلمت ىدي تيقب

 نوكي ىت لك رورسم اي هل تلاقف هريغ

 تنك ناف ةمادن هرخا نوكي ال ىضر هلوا

 لاسح ىلا انع ىضماو كلام خخ تمدن

 لاق ىليق نم لح ىف كلعجا اناو كنايبس

 هذهب انيلع ىضق نم فحو رورسم اهل

 ىف ةليلق تناكل ىحور قدرا ول رومالا

 تلاقف ئكاوس ادحا- فقشعا امذ ىكاضر

 + ببي ىفصمت(نأ»: صبرا“ ز وومسما ايدول
 تاراقعلاو كالمالا ل بتكتو دوهشلاو ىنضاقلا

 ىلع .امياف ضهن مث ةماركو ابتحح اهل لاقف

 ىضاقتلا باجو ةعاسلاو .تقولا ىف ةمادقا
 فصأاوملا نيز دنع مهب رضحو . دوهشلاو
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 اهدنع ىلا لصو املف هعيمج لاماب اهل ّقأو

 ؛ مانملا أ 5 اربط تيار

 8 ماسنبا وذ هرهز سنأ ضور قى

 [ ةيضلعحص | تانم :ميكحل

 , مانملا اذه ليوأت افولا كنم
 بعلاي راص هلام عيمجإ رورسم ىلا املخ

 فيباطب اعدري ردقي اقب الو هيلغنت ىو

 ىو منرطشلا بعل ىف مايا ةثالث سعقف

 ىنذشلا /ام رووسم. ايدل“ لاق هلام عرف
 تلا“ ةراطعلا -ناكذ ىلع ىكبخالا لاق كيرت
 اهب يبعلذ رانيد خيامهسمت لاق ىوسن مك

 ىلع اهعم بعل مث هتيلغف طاوشا :ةسمخ |

 كلذ دنعف هادي هكلمت ام عيمج هنم
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 شيل ىكل رظني ىم لاقف كل ضيبلاو ىل

 ىلا فصاوملا نيز ترظن املف القع كلمَي
 رمكلا متطعاو ضيبلا هنم تذخاذن هلاح

 اهعم بعلي لزي ملو هتيلغف اهب بعلذ
 ةشعلا ةرم لك ىف اهل عفديو هبلغت كو
 لوغشم هذا فصاوملا ىيز تفرع املف رينانذ
 لانت تييقب ام رورسم اي هل تلاق اهأوهب
 انطرش وع امك ىنيلغت نا الأ الامأ ىنم

 ةيامب الأ ةرم لك ىف كنعم بعلا تييقب الو
 هبعالت تراصف ةماركو ابح اهل لاقف رانيد

 رانيد ةياملا اهل عفدي وهو .ارارم هيلغن قو
 حابصلا ىلا كلذ ىلع اومادو ةرم لك ىف

 تلاقف ممادقأ ىلع امياق ضهنف اهيلغي ملف

 ىبضمأ لاق رورسم اي كيرت ىذلا ام هل
 هل تلاقف ىلاما غلباو ىلامب ىقأو ىلزنم ىلأ

 هلونم ىلا ىضف كل !دب امو سيرت"ام لعفا |[



 هل ثتشلاقن اعم افلحت ةيحابصب ردغي ا انم

 ةيشع كدم تدخا كتيلغ نأ رورسم اب

 ايش كل عفدا ملف ىنتبلغ تننا ناو ريئاند

 ىردغنت ال ىتس اب اهل لاقذ اهبلغي هنأ نظن

 بعللا ىف ىنم ىوقا ىكارأ ىلاذ ىكنيمي ىف
 اوقباستو اوبعلف كلذب تيضر هل تلاقذ

 ليخلا تاجو  نيزارفلاب مهتقغاو ىدايبلاب

 ميدقتب سفنلا تكس حاخرلاب انرثقاو

 حاشو فصاوملا ىيز سار ىلع ناكو. سارفالا

 ترهشو اهسأر نع هنطع قرزالا جابيدلا نم

 اهفحب ترمو رون دوماع هناك مصعم ىع

 كرذسح فخ هل :تلاقو رمجلا عطقلا ىلا

 هيل بهذو هملقع راطو رورسم شهدنا

 هذخاو راتحاف اهيئاعمو اهتقاشر ىلأ رظنو |

 ىلا تاحارف .ضيبلا ىلا هدي ديف راهينالا
 رمحكلا كلقع ىيأ رورسم اب تلاقف رمكلا
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 كلب تبيضر تلاقف ضيبلا ىل عدو حالم

 تدمو ضيبلا ةلباقم تعضوو رمدكلا تذخاف

 لوأ ىف لقننت عطقلا ىلا فصاوملا ىيز اهدي

 نيج ىم مهناك اهلمانا ىلا رظئف:ؤو ةوملا

 اهليامت ىز و اهلمانأ نسح ىف رورسم تعهيذ

 تييث ال رورسم اي تلاقو هيلا تمنفتلاف

 ىسسحلا تاذ اي اهل لاقف تيبتاو ربصأو

 رابطصا هل ام ىيلا رظني بحنا ام اذا لاهو

 هتيلغذ تام هاشلا هل تلاقو الا ىردي ملف

 نون ىكنأ فيصأاوملا دز تيلعت كلذ دنع

 ك.عرم بعلأ تبقي ملأ روز دمحم ب ى.) تلاقن

 عمربلا اهل لاقذ مولعم ر كفو موهقم نعرب الأ

 ىذلا ىلوقف خماركو ابد ىئحكل ةخعاطلاو

 لك كعم بعلأ راو دعمت 5 3 تلاقك هيلوقن

 ماركو ايدح اهل لاقف رهئاند ةرشعب ظره

 الك نأ كل فلحاو ىل فلحا هل تلاقف |
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 اهمف زرغو تيعضوفخ بهعذلا راوناب تومهأو

 نيز تلاق كلذ دعب مد رنوكللا عمشلا

 اناو فيض ةليللا ىردص نأ ةللاو فصاوملا
 ىكردص حالا د ر رردعب# اهل لاقف خموويد

 اذأ روز دعم اي كل تلافقف ىكحمغف فشكو

 ىف ايش فرعشت للهف جنرطشلا بعلب ةدوعم

 اهتنيراج ترماف د فراع انأ معد لاق دبعل

 تداعو تسماقف ينرطشلاب اهينات .نأ بوبه

 سونبالا نم وع اذأو اهيدي نيب دهتمدقف هب

 بم ذلاب ةموقرم عقر ] جاعلاب عطقم

 خضف ىمو بهذ ىم شودبج هيلعو جاهولا

 ةيامنامتلاو ةرشع ةسداسلا ةليللا
 تدنفننلاو هركف راح هنعضو رورسم هأر املاك

 نذر [ديرت اميا “هل تلاقو فصاوملا ىدز هيلا

 ىكاثاو لاوع منال رمكلا ىذخ حابنملا 5 .٠ 5 . ا 4



1 

 رورسسم رعتش فصاوملا نىدز كتعمس املف

 هيلو هلقع اهب تيبلس ةرظن هيلا ترظن
 تايبالا هلق تلاقو هعش ىلع هتباجاو

 ؛اهنتلق كف ىم لاصوب ئجون ل

 © اهتالما ىتلا كعماطم عطقاو
 : فطن. مل كنا هوجرت ىذلا ردو

 8 ايهنتقشع تايناغلا ىف ىتلا ىص

 : امنوا عمت ام ياو

 2 ءاسيستلق سلق ةلاقم ىلع رمظعي

 متكو ريططوا ىلا هنالك زووم دقه ةنلل
 ام هسفن ىف لاقو ركنتو هرس ىف اهرما

 الا ىلا هاند قع وسو ريصلا' ن1 ولولا |
 اهيلعو ترض ةدياملاب ترماذ ليللا مجم

0 

 حارسفأو نامسو اطق م ناولالا رياس .ىم

 ىتح اوبرشو اولكاف ناضلا موو مامخلا

 ىدابالا لتسغو كياولا عفرب ترمأ مث اوقتكا
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 ربنعلاو كسملا اهل مدق. كلذ كنعف ةعاطلاو

 فصاوملا :ىيز طنع ىلا ىقأو درواخلاو دونعلاو

 وى وكعب رممالسأا ةبيلع تدرف اهيلع مهاسو

 أارعش لوقي دكشناو اهنسح ىم راصغ فطنم

 ؛اسجدلا ى ةرينملا سوشلا اهياب

 © اد أ فرطب ىلفع كتمحيس نم 5

 ؛ حلما بق بذعي !تعماق ةلبغ غب ا

 ة.اجخلا درو اهتانجو كطغ ىف اب

 ؛ كدودلسصبب انراسعبأ نبيعض 2

 ©« اجزم ميظع رما ىكدودصف 2 : .
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 © انعام ةقتاشمل نع مدارغلا تف

 ؛ رمكبح ىداوف ىف مكحكح“ دقأو

 لل هاا د نيج نول ناك وس+ لاو

 ؛انءاسمأ اومحرد نأ مكحاسعن

 54 كلبا احايص ابق كين فدصو



1 

 8 اقح الب اماظ بخل ليتق !اولوقف

 , اقتل فرعي ىسع ىو ام ةل توكش

 حابصلا قرشا ىتح .ةيتاعلا ى أولاؤد ملو

 ر ور ميم ب فصأاوم ا ىدز تشثذاقخ كلذ دنعذ

 نم دحأ كرظني ال ىنح حاوزلا كيل نأ

 اهتدادو رورسم ماقف مجبق انيلع اةبيف سانلا |

 رورسم. لزنم لأ .اولصو نأ ىلا اوشمتي بوبع
 [اهل لاقو بويه ةيراجلا عم .ملكت هنا مث

 اهل ىنيلصوأو رضاح .ىنم هيبلطت ام عيمج

 ىطعاو ماقن كرطاخ بيط بويه هل تلاقف

 ىدنع .بويه اي اهل لاقو رانيد ةيام اهل

 لجت رورسم اي مل تلاقذ رانيد ةيامد ةلح

 اهرطاخ ةيرش نأ لليق كعولاو للكلاب

 ةليشلو ةعداخملاب الا اهذ-خان ردقن ام اننان

 عملا رورسم اهل لاقف رعشلا لوق ببحت' قو



 لو

 ا.ه ىقشت امبح :ميفموهلا كيلع فاخإ
 ؛ةسببع انيذ .سانلا ركن حيصيو

 هءاقرش ا!ذك ابرغ لاثمالا انب برضتو
 : ميالث ىلام بح ىف ىهتنت الف

 | هاقح انث مانالا للك نع عجرتو

 ؛افهيح كيفان باسنالا يعيب

 1 ةاقفشم رث ملو اروهشم حبصتو

 ؛ قوطس .,سانلا ىشخت ىزاغ تينب اناو

 ]| «ءاقيا رملو ىلع ىضقي ىنتقهل ايف
 لوقي لعجو :رورسم سشنا كلذ كنعف لاق
 تايبالا هذه

 ؛ اقشع مكب تييضر دق ىمهب ىلوعد

 | اقشع ىداز اوهلاف ىنولذعت الو

 : زملاط  لثم نجيم ىف !رممصخ
 | 8 اسقرتش الو مورا انرغ ال تحكصاو

 ٠ ىنساققب مارغلا عرش ىف لح امق



 ء

 ماركو ايد تلاقف فيفي هلعل هركس ىم

 هذه لوقت تماعدو تد.ّتذنأ كلذ لدنعف لاق

 تايبالا

 ؛ للذلو. نرولا بيبح فشاع تدنك نأ

 8 لامآلا غلبت ىتد> كدادو ىفصاف

 ؛ م ستيم فرطلا ليكك ىظب ىلخاو

 © للبملا ىف نابلا ىصغ لم هماوق

 ؛ايبجتخ اهفصو ىف ىرث اهيلا وظناو

 © لبجالا اضقنا لبيق نم سورلا بكستو

 : دنرعت تنك نأ ىوهلا تافص اذغ

 5ع لئسخراو لاما ىلخ لاملا كرغ نأ

 انمهفو اعمس لاقو رورسم مهف كلذ كنعف

 ىلباأ ىذلاو جرذ اهدعبو الا ةدش مش امو

 فسصاوملا ىيز تدشنا كلذ كنعف ربدي

 تايببالا هذه لوقت تراصو

 ١ اقشعلا ةركحس نم رار دم# ابدأ عمخذ



 1ث

 ىلا هيف ةقداص نيميا كل تلحا اناو

 رورورسستم. اهل :فلخ . كلذ -ق كردغا ال

 هببلع .اقفتاو كلذ ىلع هل تئفلخو انبمي

 ةخياهامتلاو  ةرشع ةسماخلا ةلبللا
 ىسحور بويه اهتداد) تلاق كلذ دنعف

 نم امش ىلطاو هلونم ىلا رورسم عم ادغ

 در ولا ءامو كنلاو دوعلاو رينعللو كسملا

 ةانلصاو: نكمم:و م :ناك ىناق-ةل. ام" ىئرظناو
 اي تلاق مث هانكحرت كلذ رمغ ناك نأو

 دوعلاو رينعلاو كسملا نم ابش كيرأ رورسم

 ماركو ابد لاق بويه عم هلسرت كنلاو

 دنعن ىكحرما ىف ىلاكد ناف ةعاطو اعممو

 مهسلج# باطو مهني .ارهخلا تراد كلذ
 دجولا نم هدنع ام شوشم رورسم بلقو

 | كلن ىلع فصاوملا نيز هترصبا املف ىوشلاو
 رورسم ىهبذ بوكس اهتيراج كتلاق ةلاذل
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 ١ نسانغلا ن1 ئىفخلا 5 ىوعلا اأذمو الح

 تراب رورو دعم راصف لرمشعو ىدسفن كشو

 نأ تاق كلذ دعب مت باوج دري-مل

 ام. الا نرسي ام ىرس ا١ذا كيا .نمللا

 عم اكبق ليعت ةارمأ قنكحدو هةيقر ىواسي

 ناك نأ الاو خصل ىمست ىهف اهلعب ريغ

 ققيشطانتخ بلظ سبأ كلذ مره كيد و

 كلذ ريغو ندخل و قلو لاما موه ىنيطعت

 اهريفاذحك امندلا تنذاك ول راوردمعم اهل لاقث

 ىف البلف تناك ىل اهبرغ ىلإ اهفرش .ىم

 تالق ك.نم ديرأ رورسم تنلاقذ ىكاضر

 نوكتو ةيرصم رانيد فتلاد ةلح .لك للح

 نوكي ام ىسحاو لل ىسحا نم ةبهذم

 كيراو توقاملاو رهوجناو ولوللاو سبالملا نم
 نيمحتو كدلن نكح .ىمل ازيغلج 5 كم

 ىريغ بحاصت الو كلمذلب مب .الو ىرس



 © ىناو# بوث بحلا ىف ىنتيسكو
 ؛ىنجيهم كلغ دقو ولسلا فيك

 ٠ نارينلا ةرمج كبح طرخ نم
 ىنع ليح فصاوملا ىيز تلاق كلذ .ننعف

 بتنبعت؟ : زطانا ةيعلطا  نمح .لقلا,لاق..نال
 تيدا .كلعم .للطت حقل هللا هلئاق,:نظاخ
 ريضي ال امب .كسفن عمظت كناو باتعلاو
 الاما ىنه لانت 0 الام ىقزو ىتتيطعا ول كل

 ريغ ايندلا .بابسا نم اًببس فرعا ام اناو

 لاقف ىلاعت هللا ةيعن نم .بيطلا شيعلا
 ام ىلع ىهتشا فصاوملا ىير ىتسااي اهل
 ىهتشا شيا هل تلاق ايندلا نم ىتيبحا

 ريصأو فيرطلا ىلا برت نأ كب الو كيلع

 راعشالا ن١ لثمتتو سانلا نيب .ةكمخض انا

 نم فورعم ىو راجتلا ريبك تنجب اناو

 الو الام ال ةزواع ال انأ الو موقلا رباكا



 مك

 اذ امش :دنم ىذخان و باأوش كل ىذخ

 ارعش لوقت

 1 ناسسنالا اهيا كل ادب اه عد

 © نابيعطلا فيارطت ليث الو

 :هديص ىذ عقت كرش ىوهلا ن

 8 نابعت أذ كعب حايدصت مودلأو

 انيبقر رالحلا - اضريأ رهصتو :

 8 ىلامز باك كب ىنويصبعيو

 :نكتكلم تعب و2 أذ ىيجكن الل

 < < ٠ نالوغلا اه حبصي دودسالا قر 3ك

 أرعش لاقو راو ومعمل 6 كلذ لنعت

 ؛ ناسصغألا ندز ناب نىصغ اي:

 © ىقانج .كتكملم دكت ىباقب اقذر

 ؛ اعرتنم بذلا نياك ىنشيقسو



 م4

 ندز تبضغذ ىكبدح نم ىبلق ىنقرحو

 هللاب فوعا .تملاقو !ديددش .ايضغ فصاوملا

 كلييس .لاح ىلا كيلع :هللاب سور كلذ نم

 ايابعر الغل: ىراوكيق# ن اريج كرظفت ن

 كسفن :عمطن 0 اذه اب تلاق مت 0-0

 ةخجاوخ ةارما انا كلذو .بعنتت هل لصت ال اهب

 تيار .ىتام راطع ليجر تنناو هجاوخ تمنبو

 اهل لاقذ ىنعملا اذه ىف رجان .ةنباو اراظع

 اليثخ سانا نين ا ذبجملا تلاز ام ىتس اي

 ىنيلط ام شياو كلذ ىم اجرلا ىطقنت

 كلذ ريغو :للخلاو ىل#او لاما نم ىدنع

 ةخيناعلاو .مالكلا ىف اهعم كئتماو كل ةذيطعأ

 كلذ-ىلع تلاز .امو اظيغ الا دادؤن ال. ىو

 ىذخ ىتس اي لاقف ليللا رمجع» ىنح

 ىلال بارش ليلقب :ىنيتياو رانيدلا اذع
 بويه اهتيراخ تلاقف: زمومهمو ناشطع



 /ا/

 خلبللا جرت ديباح ردقن الو ريتك ارج سانلا

 مانم ىم ةبوعرم انأ فصأاوللا نيز تلاقف

 ام رورسم اهل لاقن ةنم ةفياخ اناو هتيبأر

 تنلاقف ابلق كلل بعري ال هللا ىنيار ىذلا

 باقعبد أذاو ليللا فصن .ةوداث تعنك ىادلإ

 ىفطخع داراو باكسلا العأ ىم ىلع :ضقنا

 تنهيتنا ىلاو منم ةبوعرم اناو رشثسلا 0

 ةدياللا ىل اومدقي 0 تت رمأو 6

 اهربخاو . ار 111 كلذ لنعذ مانا

 ىف هل مث فيكو هتصقب اهتددحو همانمب

 تيجتنف رخالا .ىلا لوألا ىم ةمامحخلا دبيص

 ىف اهسعم دم اميظع ابج همالك نم

 ىكناف ىمانم تفققدح نالا لاقو. ثيدحلا

 نم ىلا دب الو باقعلا اناو ةمامخحلا ىتنا

 ىداوف ىتكلم تيار نيح نم ىكناف كلذ



 مث

 فصو بخحتو راعشالا اهدشافي' نم بحت

 اهيلع ردقن الو اهلامجو اهنسدح ىف نساحلا
 تساقف ةايأملو تيددلا بيطو ةعيدخ اب الا

 اهل تلصو املذ اهدنع ىلا تحارو بويه

 ثيرحل ىف اهعم بلقتت تراضق اهب تلتخاو

 اذه ىلا ىرظنا ىتس اي اهل تللاق مت

 ىهبا امو هتيدح. ىقحا ام ىلارضنلا ىتفلا
 نأ اسهل تلاقو تتفتلا كلذ كنعف هدق

 ىحاست امل هيقشعاف هنسح. ىبجتا ناك

 هل وق ىحور مالكلا اذه ىلتمل لوقت ىنم
 دكنعن هيلع ميقا لاو ةليبس لاح ىلا حورد

 ةرسيدل مملو هدنع ىلا بويه تجار كلذ

 حورت نأ بوبع ةيبصلا ترمأ مث كلذب

 نم ادحا ىرت تناك نأ رظنت بابلا ىلا

 تحارف عيبق مهيلع نوكي اليل سانلا
 نأ ىنس اي اهل تلاقو تيعجرو بوبج



 َتوَنق انا ناقف :ايلافخع ىلع ىحا علطي الو

 امالغو اذبع ىلا نوكا اهيلا ىتيتلصوأ نأ

 نيبلطت امهم ىئيطعاو قابح لوط كمدخاو

 تسيل هذه عنا رورسم اي هل تلاقف ىنم

 نيز ىتس نال لاجر ىف الو لام ىف بغرت
 اهراد باب: ىم بورخلا نع ةبوكاح فصاوملا

 ام الولو سانلا اهرظنت نأ اهيلع فاخ

 قه هلاؤم يزعل ةلبنا ::لخلا .:قيم ةلاو هلاستارل
 رادلا باد ريعت كتاخ ام اهوخا تنكح

 اننيب ىنطسوت نأ بوبه أب رورسم اهل لاقف
 خيامو رانيد ةيامب اح ىدنع ىل : ناك

 ىبلق كلم دق اهيح: نال بهذ زانيد

 امي مل تنللاق كلذ بويه تعوس املف

 كثيدحلا ضعب ىف اهيلاخا ىعد اذه

 خيام امتلاو :ةرشع ةعبارلا ةلبالا
 اهناذ اهباطخ كفرعاو باوجلا كيلع دراو



 مغ

 .+ لول امتي ي يبقا «اهياكم
 ؛, اهيوطي تاب وأ اهساب ىمل كوط

 رفسلا كنغ بويع ةيراجاو رورسم راصو

 بويع اي لاق مت تيدحلا ىف اهعم كتماو

 لعد اهل معذ تلاقف 8 ما لعب اهل ىكتس

 زوزصما عض نلقي مل .ةهراجم فا ارفاسم 'دنكلو
 اي لاقو اهيف هبلق عمط رفاسم اهجوز نأب

 ةنيراسجلا هذه فلخ :نم ناكجس بوبه
 [ اهدقو اهلامجو اهنْسُح ىلحا. امق اهروضو
 ميظع رما اهنم ىلق ىف عقو كقلف اهلادتعاو

 ىدنع ىكلو اهملا .لوضولا فيك بوبه اي

 ءل تلاقخ: كيلذ زيغو-لاملا عم :نيبحم ام
 اذع نكت: تعيس / دم اب بويع

 اهيلع غبوكادم .اهناو لاملا ىلا ةجاند# ىف



 ميز“

 رعشلا اذه ةيبلع بونكم بهذ نم سادم

 سييفنلا

 ؛ باطر مادقأ تدك ساد

 © ماوقلا ىلا اهنيوب

 ؛ اهايص ىف تلامو ترطخ ذأ

 مالظلا منج ّ ردهلا نوفغت

 خضورلا ىف تشمت .فصاوملا ىدبز نأ مث

 اهتيراجو رورسم ئىقبو اهثراوج اهفلخو
 رتسلا ىلا رورسم رظنف رتسلا دنع بويه

 تابببالا هذه بوتكم هتيشاح 'ىلع !ذاو

 ؛ ةبعذم اديغ ةيراج رتسلا ىف

 8 اهيناعم ىلحا ام قر ناك

 ؛ اهسنوي ريطلاو اهسردج ا

 8 اهيلك :ساكلاو .اهبرطي رمكاو

 ؛اهئتنجوب زورغم .ناملاو حافن

 © :اهيناعم نم ىنعم .فطقي ردلاو



 مىإ:

 فاصوالا هذهو .ىساحملا هذه نم هرما ىف
 || فصاوملا نيز هل تلاقف ةشعدلا هتذخاو |[

 انني: |عمشت الذ كليبس .لاح ىلا امع ما

 اي اهل لاقف حيبقلا ىلا اذوبسنيف ناريجلا
 كنسح ىف ىرظان عقتما ىنيعد هللاب ىتس

 هنكرتو فصاوملا ندز هنم تدبضغف ىكامجو

 ماب ىو , رظنخ فاضي قات شمت اقيماكو
 هذه هيلع بودتكم وه اذاو اهصيمق مك

 تايبالا

 ر

 © جابيدلا ىلع اهومصعم ضايبو

 ؟ تينيز كك ظصذ خنم..اهنوفكو
 8 جاعلا ضايب ىكخ لماناب

 ؛ ةرد نم تروص دق لماناو
 .ءجحاد ليلب اهنساح اوهرذ

 ىف اهمادقا تيلخدا دقو .اهيلا وظن مث
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 ردلاب ةاعمخو مم شو جاحولا بعذلا نم خداصع

 ىم دقع اهر ددص ىلعو تييقاوهلاو رش وو 0016

 طاب و نداعللاو سصوصقلاو عاوذالا رداس

 اضبيبلا خضفلا ىم هراقنمو رك ده ا نم

 0 ادع -0- 56 2

 2 ىماقم 0 ىو دا

 اناس انت ىلا اوكشب قنزعلاو

 0 ىسمارغو فسانو خعولأ 0

 اذاو اسهصوممق ردص ىلا روردم# وظن“

 57 هل ريدا بهذلاب هيلع بوذكم

 حدا ا بوببج ىم نسما جفن

 7 يلب لتذع ب لكي مخ م حاف '



 ةدحاولا اهراوج مسا ناكو برشيل اساك

 بركلا ةظلاثلاو >ثوطخ. 'ةيناثلاو. بوبه
 [ساكوشلا فنحاف# يوفي نغاكلا-ادتلوابق : ىتبلاو
 تاببالا هذه هيلع شوقنم اذإو هيلا رظنو

 ١ ؟اهيلاوم عم: الا .شاكلا .برشق ال

 © اهيلجك حار ١١) ساكو كغم فطالاب

 ؛ اههبراقع تببد اذا . اهيلع ر ذحاو

 .«, يطوي داعتااال ايف! كفاسلا :طفحلا»

 ىف اذاو برشيب ىنح هالخو ساكلا رودو

 بوتكم .نماكلا نطاب
 : اهبراقع تببد اذا اهيلع رذخحاو

 2 سيساوجا نع اهريارس منكاو

 تنااقذف اححاض رورسم مسين كلذ كدنعذ

 برظلا مظع نم لاقنن ككحصي ام هل

 عقوش مبتسلا بو مد 5-2 طا ىذلا
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 هنقساذ هبقسأ قف تلاقف .ةدحاو ةقلخ

 | ةيامنامتلاو ة.شع ةئلاتلا ةليللا
 راوج عبرا اورضحن ةدياملاب :تغدا اهنا مث
 تايدذم ' ئانق عبراو تاجوخ عبرا نيلماح

 نم ىذلا ميدقلا قيتعلا حسارلا ىم اههف

 ةدياملا ةرياذ ىلعو ميني عمد هناك هنقر

 تايبالا هذله هيف بونكم زوط

 ؛ تيبصن دق لكالل ةديامب اواج

 © ربتلا ىم:عاوناب سولجلا .نيب
 ؛ تعمج ىلا دلخا زنج اهناك

 . رم نمو لكأ نم سفنلا ىهتشن ام

 دنعذ راكبالا دهنلا راوجا كلت اهمادقو

 ىم برشنت نأ تبلط دق هل تلاق كلذ

 ىدص امذ بارشلاو ماعطلاو كتودف انبارش

 ىلع سلج لاخنا ىف» اهمالك عمسي نأ
 هيطعت نأ اهتداد ترمأ كلذ سكنعذف ةدياملا



 اك

 ؛:اهيتاغص نفقا اينلمك دضور اب

 ؛ اهنوصغ لظ تح ىلكح رديلاف

 © ىلاجتللا تجيه دق لبالبو

 '. 57 نارحكسلا ربكاك اهزدسح 3

 هذ تيلاقف ايدر ابش تلق ام ىتس اي اهل

 لايجب بلا حورسف تاجرفتف جرفنلا تيلط

 ءام بردت ىسع ىنس اب اهل لاقف كليبس

 ءاسم برشنت فيح تنتلاقن ناشطع ىناث

 ال ىتس اي اهل لاقف ىلارصذ تنثاو دوهيلا

 انلكو مارد مكيلع انءام دلو مارح انيلع مك ءامن



 تميأر ىتس اب اهل لاقف اهباكتأ ةزاجأ ربخ

 اهراهزأ فو اهرارضخا ىنيجتاذ ةضورلا هذه

 يرفتا ىك.اهيف تاخدف .اعرابظأ رمنرتو

 ىكيسلا لاحت للابن وزاو:ناضؤلا# جرم: ةهاس
 رورسم عمس املف ةماركو ابحرم هل تلاقف

 ةقاشرو اهفرط“ منغ ىلا رظنو اهمالك رجالا

 ىلاو ةضورلا ىلاو اهتسخو (هلامج 'ىلاو اهدق

 هسسبص بغهذو كلذ نم هلقع راطف  ريطلا

 لعجو دشنا كلذ كنعف كما ىف ناريح راصو

 لوفي
 ؛ خضور لزانم ىف الالم ترهظ

 5 ناسيرو 59 مهد نيمساي هب

 د نوصغ االيتقم سالاو

 ناعنلا فياقشو

 ؛ ارطعم 5 به اهميمشب

 0 ناسصغالا مع دكجأور ت.ي.ححاق



 ؛راد اي لابقالاو علا ىف تيقب

/ 

 هيلع بونكم ا!اذاو عباولا ناوبالا ىلا لماتو

 تييلا !ذه رفصالاب

 ؛ريدغ اذهو ةضور هذه

 ..روفغ برو ببط سلد#

 ىرمق نم ةنولم رويط ةضورلا كلذ ىو

 هةوصب درغي ريط لكو ماميو ليلبو ماو

 فوكو ايلا جنوج مسخ قا قهلمتك ةيبصلاو
 مست انهار نم .لك .نتفثو اهلادتعاو

 ىلا كمدقا ىذلا ام لجرلا اهيا هل تلاق

 نم كراوج ريغ راوج ىلاو كراد ريغ راد
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 ردكم هالأو راهز الاب راجتشالا عيمج تعدوا

 ضسعيب اهضعب ةلباقتم ىيواول عبرأ نم

 بونكم هيلع !ذاو لوالا ناويالا ىلا ليماتف

 امهيف لوقي نيقيب رجالا رفجاولاب
 ؛ نوح كلخدي ام راد اي الا

 © نامزولا ككبحاصب ردغي الو

 ؛ فبييض لك ىواث رادلا معنف

 .,ناكملا هب قاض فيضلا ام اذا

 بوتكم اذاو ىناثلا :ناويالا ىلا لمان مت
 تايبالا هذه بهذلاب هيلع

 ؛راد اي تاقوالا كل تماد دعسلاب

 © راهطا ضورلا نوصغ ىف تدرغ ام

 ؛ يطعم تاريببع كبف مادو

 :[ 8 راطوا كيف انيوهلل ىضقنيو
 ؛! مفرشبت مايالاو كلها "شاغو

 م راشتيس  ءايلعلا/ لح نمت الالم



 مىسسم رظن توبصلا كلذ رورسم عمس اهلث

 صضايولا ىسحا ىم ةضور ىأر بابلا ليخاد

 ردلاب لدكم رجا جابيد ىم رس اهنطاب ىف

 خيبص ميهنيدو راوج عبرا هيلعو رهوجاو

 نيتلابحككح ىنينبعب رشع ظعبرأ خليل ريثما

 وأ ماقسلا دح امهناكخ نبيجدا نيبجاحو

 بلست كو ناميلس مئتاخ هناك مفو ماسخلا

 رورو دمحم اهأر اهلخ اهلاموحو اهنسد نم لوقعلا

 ىلا لوخدلا ىف علبو رادلا ىلا اج رجانلا

 ماس كلذ دنعف هترظنو اهسار تمعفرف رتتسلا

 مالك ةبوذعب مالسلا هيلع تدرذ اهبباع

  [رظنو بهذو هلقع شاط اهلماتو اهرظن اماف



 ةياهنامتلاو ةشع ةيناتلا ةليللا

 كنعف مانملا اذه هل رسفي ىم دي ملف

 ىف هب اذاو هلونم ىلا عوجرأا نبلط, كلذ

 كلو راجتلا رود. ىم راد ىلا لام هعوجر

 عبمسي هب اذاو اينغا راجت ماوقال راذلا

 ديني وثو نيزرح كبح نم نينأ توص

 لوقبيو

 ؛اهموسر ىم انل تيب ايصلا ميسن

 8 ايميمش لبلعلا ىفشي ةرطعم

 ::الئاشيس نيسإلا# فقوء اهب: ةييققومأ
 © اهميعن نونكلا كلث ىم لبقأو

 ؛ ىريخ هللاب نو محيسن تلقف

 © اهبيح مارغلا ىف ىلثم بلا ىرت
 ؛هماوق نيلاب ىلقع ىس .ئظن

 , ءاهنوصغ ليم نابلا بيضق توفي
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 فلاسو ناموتلا مددق ىف نكح هذأ ىكج

 زورسسم همسأ رجات للحجر ناوالاو رصعلا

 | ريتك ناكو ةنامز لمأ ىسحا ناكو

 ىف. ةعرنلا بك ناكو': لاخلا  عساو لاما

 جدام اسنلا أوهب ىهنليو نيتاسملاو ضايولا

 ىاوف ىلابالا ضعب ىم خليل اجان ناكو

 ضايو لأ نىسحأ ى مم ةضور ىف هنأ همانم. ىف

 لقم اضيب ةماج معييثو روهط عبرأ اهيذو

 ىف راصو خمامدلا كلت دتيجتاف خيلجملا ةضفلا

 ةسنأ ىأر كلذ دكعبو- ميظع ىش اهنم هيلق

 ةخمامدلا كلث فطخ ميظع ربط ةبلاع لون

 ديننا |ذحه كعب. هيلع كلذ مظعف هدي نم

 مدااعي راصف .ةمامحلا كيك ملف همون نم

 نأ دب ال دسفن ىف لاقف حايسصلا ىلا هقاوشأ

 ماسنملا اذه ىل رسفي ىم ىلا موملا جورأ



 ةيصلا نابل نيا تان ودب هلل رسلجا
 سقدو ةنيدملا تنيزو ةرهوج خحكلملا ىلع

 اوسكو سوبا ىف نم لك اوقلطاو رياشبلا
 | ةلودلا بابرأ ىلع علخأو ماميالاو لمارألا

 ام اركب ا*ةيجوف اهب للخد مق عاخ عسنب

 اهيداو هنبع تورقأو كلذب جرفش لخ اهبرق

 مهنا كلما انهيبان لضن علخ اك ةعبعملاو

 | مايا ىنماو شيع للا ىف محو نوبرشيو
 كتاعاجلا قرغمو تاذللا مداه مانا نأ ىلا

 نيعمجا .عيلع هللا ةجر جتياكح رخآ !ذفو



 لدنهسملا كلما ىجامب هتملعأو ردب فلخ

 ملسو لدنهسلا كلملل مساب ردب كلما ماقف

 ةرضوج هتنبا نع هلاسو هب بحرتو هيلع
 نيبو كتيراجو كنمدخ ىف ف هل لاقف

 ىلا هبادتا ضعب لسرأ كلملا نأ مت كيدي

 اهوملعيو ةرهوج هتنبا روضك مثرماو هدالب

 ةيركلا زاناج ىبا مساب ردب كلملا دنع هنا

 >حكلملا اورضخاو ةعاس : ىوهلا ىف اوراطف

 هيلا تمدقت امابا تنياع املف ةرهوج

 ىتنبا اي اهل :لاقو اهيلا رظنف هتقنقعاو

 مامهلا كلملا ؟ذهب كثجوز دق ىننا ىملغا
 كلما ىبأ ممساِب ردب كللأ ماغردلا دسالاو

 مهلمجاو هنامز لما ىئسحا هئاو نامرهش

 ىكل الا حلصي الو اناكمو اردق مهعفراو
 انا ىتبا اب هل تلاقف هل الا ىحكلصت' الو

 لاز كقف كيرت ام لعفا كفلاخا ردقا ام



 لاسن ىتك ىنكل تلق ام معن ىدلو اي

 هنكلس تشلاقف كولملا تانب نم عاصي ىم ىلع

 انلك ردب اب ىك هلاخو همع تانبو ةشارف

 مث ديرث ام ىلع كدعاسن تقولا اذه ىف

 شدفن تدضمو تعضهن نم ةدحاو لك نأ

 اهراوج تعب ةيركلا زاناج ناو دالهلا |

 أولخت ا مهل تللاقو تيرافعلا قانعا ىلع

 روصق نم !رصق الو اميلقأ الو ةنيدم

 تاسنيلا ىم اهيف ام اورصيت ىتح كولملا

 ام مساب ردب كللا ىار املف ناسحلا

 ىلطبا هاما اب زاناج عمال لاقف اوعنص

 ةرهوج الا ىنيضرت تسِبل اهناذ رمالا اذه

 اههسا ىلع ةرهوج اهنال لدنوسلا كللأ تب

 كدوسصقمو كدصق تحغلاب هىمأ مل تلاقف

 لدنهيسلا كلملاب اهينإب: ىم لاحلا ىف تلسراف

 تسلسران اهيدللي نبب هورضخا تقولا ىفف



 اديدش احر ىكيش هنقنفعأو هببلا تماق

 كمع تانبو ةشارف هنسو حاص هلاخ كلذكو

 هلعف ىلع هتركشو هللا دبع خيشلا ٠فلخ

 | ةيراجناب خيشلا تجوزو اهنبا عم ليجلا
 اسهب لخدو اهنتريخاو اهيلا تاج ىتلا

 اهلخأ ترضحأو ةنيدلا كلن كلم هتلعدو

 نأ مهتفلحو مهتعيابو اهيدي نبب نيملسملا
 7 8 حو هللا لدع خايشلا عوط /ِ أونوكي

 خةنيدلا اونيزو حرفلاو رياشبلاب مهوقلت

 مسأبب ردب مهكلمب مهتحرذ ةدشل مايأ ختالق

 لاق كلذ كعب مث اديدش احرف مب اوحرفو

 الا ىقب ام داما اب همال مساب ردب كلملا

 تنلاقذ نيعمجأ انام
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 اهيلا تيماقف هرخآ ىلا ثيدحلا لوأ ىف

 ةنيدملا .ىق رياشيلا تقدو اهتركشو زاناج

 لجو لق مساب رحب كاملا نأ مهتماعأو

 دونجو .موانخل ليايق عميمج أورضحأ حلاص

 املأ معوعاطا كف دا كولم دل ركجلا

 ىف اوراط مهنا مد لدفمسلا كيلملا اورسأ

 أوسيكو ةرحاسلا ةنيدم ىلع أولؤذو ىوهلا

 خذنيدملا ىف نمو هيف نم عيمج أولتقو رصقلا

 تلاقو .نيبع ةفرط نم. لقا .ن ةرفكلا نم

 صفقلا نم هتجرخاو اهيدي نجيب هب تمتاو
 هب هتشرو ءام اهدبب زاناج خكلملا تذخانألا

 ةر وصلا ىلا ةر وصلا هذه نم جرخأ هل ثنلاقو

 ]| ىنح اهمالك متت ملف اهيلع. تنك ىتلا

 هتروص ىلع هدمأ :هئار املف أرب راصو باقذا
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 تجر خلفغ اهننسل تدجو ةةيرادل نأ مث

 كاله ىلع ةمزاع بال .خخلملا نا هثربخاو

 ام لد ال لاقو خيشلا اهركشف كيب نبأ

 مت اهتكلم كلعجاو اهنم ةنيدملا ثخاا

 ةعبرأ هل تيرفع هل جر خميظع ةرفص رفص

 ىضمأو خيراجلا هذ :ثخ هل لاقف ةدكنجا

 خيشاأرف اهمأو ةيركلا زاناج ةنيدم ىلا اهب

 ضرالا هجو ىلع ام لكك نم ركسأ مهف

 كلل هلا يقر سام رو: كتلملا نإ ةنيزهخاو
 نكي مثلو اهب راطو تيرفعلا اهلمدث بال

 كاملا رصق ىلع اهب. .لوذ ىنح ةعاس الا

 عطس ىلع نم ةيراخل تلونف ةيرحجلا زاذاج
 تءليقو زانلج خكلملا ىلا تلكخدو رصقلا

 اهدلو ىلع ىرج كدكق امب اهتئئاعأو نضرالا
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 تيكرف فقوو هنم ردب كلملا فاخن ميظعلا

 اسهفلخ .اهتنبا تفدراو هرهظ ىلع روجكلا
 امف مهب راطو. مساب ردب كلملا .تذخاو

 مصق ىف مهو الا ةعاس ريغ مهيلع ىضم

 خكلمملا ىسرك ىلع تساج املخ بال ةكلملا

 فسلع اي هل تلاقو ردب كللا ىلا ترظن

 تينمم ام انأ تلنو ناكملا !ذه ىلا تءلصو
 خببشلا اذهبو كب لعفا ام كيروا انأو

 هلاح ءىسي ومو هيلا نسحا مكف ىنالقايلا

 ةتطساوب الا كدارم ىلا تلصو ام تاو ىعم

 هل تلاقو دب هتشرو ءام .تذخأ اهنا مت

 اهيلع ثنا ىتلا ةروصلا هذه نم يرخا

 نوكي :ام جبقا رظنملا ميبق ريط ةروص ىلا

 وهو اريط راضو لاحلا ىف بلقناف رويطلا ىف

 هنع تمعطقو صفق ىف هتلعجبت رظنملا جيبق

 هتيرف ةيراج هيلا ترظنذ برشلاو لكلا
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 او

 انا ىما اي لاق» كلذ ىلا .مساب رحب كلملا رظن

 ةبسبلا رظفف اهعبببأ ردقأ ام . كيعم ]ح وما

 ىللايلأ هذه أ ئدلو اد تل لاقو مشل

 ّق بذك ن بم لكو كندا اهبف نيا 7

 ىلع . ىه اكن كلما لزفف هوانق كلبلا هلع

 ةياهاهتلاو ةدشع ةيدامل ةليالا ةلغبلا
 الاملا ىكيأ اهماسو- ةخلغبلا ىلع نم لود املك

 تيديئخاو اهمن ئه ماكللا تجرخأ ىلا

 اي اهل نتملاقو اهيلع ههشرو ءام اعدي 3

 اف, ىصلا ىلا ةروصلا هدف ىم ئجرخا ىتغب

 اد ىلإ تداعو لاا 3 تيناقناك ةئوشنلا

 ا

 كاأأ5 علع ةخامدلا تمون ” نلذو .انيمأ روجكلا

 غمرظع .ةرفص ترغص روجكلاب أذاو -برعي نأ

 ل. لأ هذا تحذر فع اهدحب نعد لا ءدق
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 هيقلف ةنيدم ىلع فيشاف مايأ. ةتالث راسو

 م ىدلو اي هل لاقف ةيمشلا جام خيش

 ةرحاسلا هنف خنيدم ىم لاق تنءايقا نبأ

 ىف مه اهنيبف باجاف ىفيض تنأ هل_لاقف

 ترظن اهلذ زوج ظارمأب مح اذأو فيرطلا

 ةللا الأ ةلأ ذل تناقو حو ةخاغيلا ىلأ

 تدانئام ىتلا ىنبا ةلغب هيشت ةلغيلا هذه

 ىدبس ا كيبلع ةللابف اههيلع شون هياقو

 اسم -ىمهأ ب هللاو اهلل لاقف اهايأ ىنعين

 درت ال كيبلع هللاب مذ تلاق . اهعيبأ ردقا

 تينطا اهنا مت :ةلغبلا هذه هل ىرتشأ

 فلاب الأ اهعيدأ ام ا2) لاقذ لاوسلا ىف هيلع

 نبأ نم خسفن قى زد كلتا لاقو راغنيد

 تاسجرخا كلذ كنعف كلذ زوج )1 هذيل

 ملف رانيد فلا اهطسو ىلع م زوجكلا
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 ىجرخا اهل لاقو اههجو هب برضو ءام هدفك
 ةخلغب ةروص ىلا ةيرشيلا ةروصلا هذه .ىم

 كلت ىف ىهو اهسفن ىلا ترظن املف ةيروزرز
 اهدخ ىلع ردحكنت اهعومد تراص غلاحلا

 ماسقن هيلجر ىلع اهدودخ خغرمت .تراصو

 ىلا ىئأو اهكرتف ماجللا ليقت ملف اهمجلي

 ئيشلا :ماقف ىرج امب هملعاو خيشلا
 ماجللا !ذه فخ هل لاقو اماجن هل يرخاو
 اسملف اهدنع ىفا هب .ىقناو هذخان هب اهجنو

 [اهمف ىف ماجللا طحو هيلا تمدقت هتار

 خيشلا ىلا .ىقاو رصقلا نم رخو اهبكرو
 ىكازخ اهل لاقو اهل ماق اهار املف هللا دبع
 ايا يشلا هل لاق مك ةنوعلم اي ىلاعت هللا

 خسماقا كلبلا هذه ىق كل ىقب ام ىدلو

 لشق نا :كاياو: شين" نقيكا ,ىيَسو ”اهبكراف
 ةعدوو مساب ردي. هركشف دحا ىلا ماجللا
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 نم ىنعطاو ىمع دنع كنك اهل. لاقف

 اندنع ىحو هل تلاقن فيوسلا اذه

 هقي ويش كيطظتخا اهنا ١ مك :ذنمإ سنجا "كةيؤلط

 تلاق مث رخاآ نك ىف اهقيوسو نك ىف
 كقيوس: ىف تيبطا هناف !ذع وم لكادل
 هذا تملغ .اماذ  دنم لكايبب هنأ اهل زهظاف

 هب متنرضو ءام اهدي. تذخا هنمعلكأ

 فلع.اب ةر وصلا هذه نم يرختا هل تنلاقو

 نسهلذ رمظنمألا جبَق روعأ دغب ىقبت ميما هاب

 ثعاق ريغتي ملو هلاح ىلع هتار اماف ريغني

 ندتكح) قيوبم اهب دق "كلاقؤت دكليقإلا»ةيفأ

 اهل .لاقف كدنع ام ريغتا شيا كعم حرماب

 نأ لب ىت ىدنع ربيغت ام ىتس اي هللاو

 | كح ىم. ىقيوس ىف قكف ئببحك ا "تتنك

 ىف ترقتسا اماف اهتلكاو خومقل هنم تذخاف

 ّق مدعم راد نكمللا ._خاذ تنيبراطضأ اهنطب |



 كرك سنو كنم اهلعف ىكمتيف ةدحاو ذبح

 ليسكان مث ناو تدارأ ةروص ىأ ىلا

 انا كلل .لوقتو لجخحا .ةياغ ىه لجختف

 لكو ةدوملاو ةبدتاب كل رقتو كعم موماب

 اب تننا اه] لوقدت_ مث. ردغو نافن كلذ

 فيوسلا اذه نم ىلك ىنيع رونو ىنتس
 ةبح ولو هنم تلكا اذاذ بلا اهل رهظاو

 ىأت ىلا ار وصلا هذه نم ىجرخا اهل لقو

 ىدنع ىلا ىلاعتو اهياخو تننا تدرأ ةروص

 ىديس اب ىلع ثييطبا دل تلاقو هتلبقو هل
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 هنؤسأو بارا نقوذ اهترددو [ه لبد روع

 «ئ_ذخات الينسم انعرؤ راصف ءانلأ كلذ م

 عضوم ىف هقعضوو هنلاش مث اقيثذ ىهتنكطو

 حابدصلا ىلا مسأبب رحب دنع نتيماذ تيعجرو

 ديجو لسغو ردب ماق حايصلا حيصأ املف

 تنذناف ”تيشلا ىلا حاوولا ىف ةكلملا نذانتساو
 اهنم ىرج اهد ةولعأو خميشلا أ ىناف هل

 0 كمدلك خيشلا هع عر املك نياع امو

 ةفاحلا هذه كب تردغ دق هللاو لاقو
 ردق هل جرخأ مق ادبا اهيف ركفت ال نكل

 اسهل لق اذهب لعق شيا :كل لوقن اهنا

 كتدجرخا !ذاف هنم لكو ريخ ريخلا ةدايز

 اذع نم للك كل تلاقو اهقيوس قى

 م لكو كم لكات كذا اهيراذ فيوسلا



 قايل

 ترغف ىراوج صعب نم ةيراجل موب علطف
 ةيراجنا امأو . اذوسأ اريط هتلعجو هتركاسو

 ةعاس هنع ربصا مل مويلل -ىقاو. اهتلتق :ىاف

 ىنم نكمتيو ىلع طني هيلخاو هل حوراو
 ىنم ظاقغم اذه ليجال تناو تيار امك

 وهو لاقت ايندلا .ىم ىبيصن كنالعجو بح

 هنئضف ىرطاخ ىف. ناك اذه .لك ناوكس
 رخالا مانو تنحمانو ةيدملا خل ترهظأو هتالبقو

 نم تيماق ليللا فصن ناك املف اهينج

 لعفت ام رظنيو هينيع مقفي راصو ميان هنا

 ابارذ رجأ .سيك نم كجرخا دق اهدجوف
 راص وه !ذاف رصقلا طسو ىف هتشرفو ارجأ

 شبك تذخاو ركلا لثم ىئركي ارهن



 يكب

 خميشلا عدو مسشأ.ب رحب كلملا نأ مد :اهعم
0 

 املخ- خسلاج هراظننا ىف ا2ءلدجوف اهل عجروا

 تيباَحو هننساحأو 5 تييحزو ىل تيماف هقأر ْ

 زمهتيافك| اولكاو . برشملاو لكاملا_نىف.دل

 برشف بارشلا اومدق مث مهيديأ ادن
 هيلع تلم .مك..لبللا فنا ىلا: اهازاو موف
 هينعو . نع. باغو: ركبسف :تداؤو «تادفالاب

 كيلع . هللا هل تلاق كلذك  هتار  املف' دلقعو

 ىنقددصت ىث' نع كتلاس: را كدوبعم فقدكو
 انزين: نيش رامبل ناقد وق كف يدوطتو اقل

 ام ىردي ام باوصلا نع بناغ ومو ىنس

 امل ئىيع رونو "ىديس. اي. دل تلاق لوفي

 ىنتيجو قع تشننو ىتيقل :امو ىتدقتفا

 انضوي  ةريط ةروص ىف ىنتيارو .نافسيلا ىف

 | نم وه ىلع رفق ىذلا دوسالا زيطلا تيارو

 خيزظع خبدك ةبحا .تنكو ىيلامم, ضعب



 زهطلا « خفض ىله.. :كلعجو ' هتركسف . راوجلا

 ننماكو .::خياهامتلاو :ةرشاعلا .ةلبللا
 اهعقاويو ةريط.  اهشفن ركست .هيلا قاتشن
 انه اهب+ تيملع.:كذا تملغ.املو ذبح ىو
 لوط اهتم, كّيلع: ام .ىكلو كنل. قفصت..تقب

 قمهاو:ملنسم لجو :ىلاذ فك .ال كارو: انا: لم

 ىكلو ىنم ركسا ىنامز ىف امو هللا دبع

 ندلاخاو ةخيزرورض ةجاح نتفقو الإ ركاسأ.ام

 ةرسحاسلا .ةنوعلملا هذع :ىم سانلا رنكا

 ئخم فاختو .ليبس..ىم ىلع اهل ام. اهنال

 اذه ىلع .ايلثم ةنيدملا ف ىم لكو ىوق
 ىلع .اهلثم' ةنيدملا ىف :ىما لكو .لكحنشلا

 اذاف رابجإ ,كلكل نود رانلا .ىودبعي :اينبد

 امد -ئخولعأو..ىدنع. ىلا :لاعق . كغ ىف ' ناك

 للعت ةليللا هذه-ى اهناف كعم لين فيون
 لعفت ام ىلع“ كل لوقا اناو: ككاله ىلع



 علعز

 0001 نيعبرأ ىلو هيلا تقوشن دق ىنانإ]

 ردقا ام ىاذ ىطبت الو حور هل تلاقف. هتيار
 لاقف ةدحاو ةعاس كنع ربصأ الو كقزافأ

 ناكد ىلأ ىقاو بكر هنا مث ةعاطو .اعمس اهل

 هقناعو هيلا ماقو هب بحرف ىالقابلا خيشلا

 |١ لاقف ةرفاكلا هذه عم تنا فيك هل لاقو
 ةلبللا اهنا الا ةيفاعو ريخ ى. بيط هل

 اسهارأ ملخ تيقف ةعان ىناج تناك
 تيتا نأ ىلا اهيلع تروذو: .ئاوثا .١ تسيلف
 ريياطلا رماو اهرماب تملعو: ناتسبلا ئلا

 همالك ميشلا عمم املف ةرجشلا ىلع ىذلا
 ىنذلا راويطلا نأ ملعأو اهنم رذخا ذل :لاق

 مهتقشع ابرغ بابش مهلك ةرجشلا ىلع
 ىذلا دوسالا ريطلا كلذو ارويط متلعجو
 || تناكو اهكيلامم ضعب ىم ناك هقيأر
 ضعب ىلا منيع لدمذ ةميظعا ةيدم مبا



 اهقزي راصو انضيييلا ةرببطلا ىلا لذ دودسأ

 ناك املو تاره. ثالث اضيبلا ةريطلا كلث
 ىف تابيلقنا ةريطلا كلثي !١ذاو ةعاس دعب

 بال ةكلملا اهب !ذاو اهلماتف رشبلا ار وص

 و روكسم ناسنا دوسالا ريطلا نأ ملعف
 هءنذخان ابعماجو ةرببط اهكور لعجتو .هقشعن

 لجا نم بال خكلملا ىلع ظاتغاف ةربغلا

 شارد ىلع سلجو لأ ةذأ مث دوسالا رهطلا

 تققحو هب ام تملعف ادبا ةّيلك اهملكي
 اهعقاو فيكو ةريط تراص نيح اهار هنا
 ام تدمنكو ايش هل رهظت' ملف ريطلا كلذ
 خكلم اي اهل لاق راهنلا احاضنت املف اهب
 طلع اكد : ىلا -اورلا“ى ل :نداف نأ": تيرا



 ة)

 ببرشو :لكا ىف اولازي ملو اسملا ىلا ناحكلالا

 ردد اي هل تيلاق مد اموب نيعبرأ حم لا

 ىنالقابلا كنمع ناكد وأ بيطا ناكملا اذه

 1 كلذو ..بيطأ 1كه :ةكلم اي هللاو اهل لاق

 تمككا ضخ لقاملا عمجد كولعص للجر ىمع نأ

 شيع دكغرا ىف و اودقر نأ مق همالك ىم

 موت ئىم مساب ردب كلملا عيتناف حابصلا لأ

 ىرذ اي لاقذ هيناك بال خكلملا لد ملف

 اهرظتنيو اهنم شحونتسيب راصو تمحار ىبأ

 هذآ مت كثبهذ نبأ عسفن) لافقف عجرف ملف

 اهدجج .ملف اهيلع :شدفُي راصو هباهث نيل

 ىزاج ءام رهنب ءوه:!ذأو نانسيلا ىلا ىئضف

 ةرجت رهنلا بناج ىلاو اضيب ةريط هبناجو |
 رانعف .ناولالا .نيفلتخ رويط .اهالعا ىلعو ||

 رياطب '!ذاو وري 0 :اببح وم مهببلا رظني



 خنإ*

 عومشلاو ليدانقلا تدقوو اسملا ىسمأ نأ

 نأ ىلا اوبرشي اولازي ملو روخبلا اوقلطأاو
 بال :ةكملا! “تراكس املف ىنغت ىلاغملاو '؟وؤكس

 ثرماو ريوسلا ىلع تهانو اهعضوم مم تماق

 مساب ردب .كيلملا ثرما مث. فاوصنالاب راوتجما

 تلبطا“>ى: اهعم مانخ اهيناج ىلا . مونلاب

 تماقذ جيدحأ ب دلذأ جيصأ نأ ىلا .شبع

 رصقلا ىف ماما كتلخدو . مونلا .ىم ةكلملا

 نشامفلا رموبلع اوغرفا مامكلا ىم اوجرخ

 رحب كلملا كديب::تدخاو تماق: ةكلمتلا.نا

 مه) تعمدقو  عتيديا اولسغو .اولكاذ ماعلا

 فالتتخاب ىغت .زاوجلاو. اوبرشيو اولكاب اولاؤي
 م



 راب خعصرم رجالا بهذلا م ةديام

 ا اولكات خيطالا رياس م أهو رهوألو

 ةينأ اورضحأ مث مهيديا اولاسغو اوفنكحأ

 سانجا عيمجو رولبلا ةيناو ةضفلاو بهذلا

 ةرشع ترضحا اهنا مث لقنلا قابطاو راهزالا

 رياس ىم ياابو راغالا ٠ ىهناك. :راوج

 هتبرشو احدق تالم ةكلملا نأ :مك'قاللا
 هذخاف مساب رحب كلملل هتلوانو رخآ تاهو

 داما جو و يرقي فطقك اوزادبج لا
 مياسب اونغف اونغي نأ راوجلا ترمأ مث

 صقري نأ مساب ردب كلملل ليختو ناخالا

 هردص مرشناو هلقع-شاطف.ابرط ردصقلا .هدب

 خباش ةكللا هذه نأ .لاقو ةبرغلا ىئسنو

 نآل ادبا اهدنع نم حورأ تيبقد ام كلم

 نم نسحاأ قو ىكلم نم عسا اهكلم

 ىلا كلذك برشي .لزي ملو ةرهوج ةكلملا



 اورماي نأ باجحخلا .ترما دقو ةلودلا رباكاو

 ضرالا اولبقذ فارصنالاب مهلك ةلودلا بابرا
 ىلا راوجلاو مادخلاو ةكلمللا تاخدو اوفرصنأو

 رضقلا ىلا مساب رجب كلملا رظن املف رصقلا
 ةينيم كو هناطيح لثم ري مل ارصق ىأر

 نم ةميظع ةكرب رصقلا .طسو ىو .بهذلاب

 رحب كلملا رظنف ميظع ناتسبو ةريزغ .هاملا

 غانت' 'رويط هيف .!ذاو+ ناتسبلا» لا“ مساب
 ةنوحملاو ةحرفملا :تاوصالاو  تاغللا رياسب

 ىلا كللملا رظنف ناولالاو: سبالملا عاونا اهيفو

 همرك نه. هللا. ناكجس لاقف ميظع كلم

 كيسلجت هريغ دبعي نم قزري هملح نى

 2و ناغسيلا ىلع فرشي كابش ىف بال د

 ىلاع شرف ربرسلا قوفو ياعلا نم ريرس ىلع

 هتليقذ' .اهبناج . ىلا مساب ردب :كلملا سلجو
 ترضحاف راوجما ترمأ مث اهردنص ىلآ هنمضو



 | الؤ هيدوت ام اهنا مل تفلخ ديبلغ ىدكنت

 اكلم اسرذ د أومدقي نأ ترمأأ مث دركشن

 هبلع :ناك١ام لكو بهذ نم ماجلب .اجرشم

 تلاقو رانيد فلا حيشلل تبعواو بعذ

 ثذخأ بال. ةكلملا نأ ممث اهب ىعتساا هل

 هذاك وهو دعم تحارو مساب زاب: كنملا

 ادرظن املك .سانلاو اهّبناج :ىلأ رذلبلا هوض

 لمهشسو 556 ن وعجوتنب ةياربيجح ىلأو خلا

 جلملا باشلا اذخ لماتسي ام هللاو ن ولوقي

 مسأب ردبب كلللاو  ةذوعاملا هلم هرتحا دمع .نأ

 - ةخعسانلا ةخلبللا رصقلا ىلا
 رددبب كللا نأ ديعسلا كلملا اهيا ىنتغلب

 نأ ىلإ بمال كلملاو وه ازياس- لَه للة

 مادخلاو .ارمالا اولجرت رصقلا باب ىلا اولصو



 م

 0 و 0 0 حار 0 قو

 بهذ: رسب ل كرع سرف 7 بحار ةيراج

 اوذا نأ ىلا تييقاوبلاو رماوجنا عاوناب عصرم

 5 باع أوجاسو حيشلا ناكد ىلا راوجلا

 ىف تنايقا كف بال ختلاملاب !ذاو اوهدون

 تماصو نأ ىلا ءابقم تملأز امو ميظع بكوم

 ظ مهيسابد ردب كلملا تارف بلا ناكد كك

 راججلا هذاك ميشا ناكد ىلع سلاج وو

 +4 تراح بال خحلملا هنأر املك همامث“ ىف

 [:ىنا ىخا ىبأ ١م لاقف جيبلملا .اذع كل

 خءمالا ىدنع نوحي هعد تلاقف ْئَلا

 الو.ىم هيلذخان اهل لاقذ هاياو انا تدختا
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 ال ةكلملا .نا ميشلا مهل لاقف -حالملا

 | بختي ءنتحارت: هو :مفلاخت الو .ىفرما, ىططعت

 عيدحأو برو لكأ ق رهش .ةدم خيشلا

 ىلع . موب تأذ خيشلا ناكد قع سلاج

 كيم هايإبو مداخ فلاب أذاو هنداع.- ىرج

 مهو رهاوجاب. ةعضرملا .فقطانملا» :سمهطشسو'

 ليهم .فوبسب ةخيبرعلا .لويبكلا نيبحأر

 ىلا اومدقتخ ةلولاسم فويس 8يديابو كولمم

 0 زاجو أوضرمم 3 هيلع اوهلسو حيشلا ظ
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 هنوك كيشا دق هاف. هببلا خيشلا رظن املف

 ةيتع_ ىلع- سلجاو: مق :ىدحلو اي. هل لاقن
 || عسابل .ىلاو فيالخل .كلن ىلا رظناو ناكدلا

 || فخ الو ركاسلا ىم هيف :© امو .مهناولاو

 ْ ىوعاريو ىويك اهيذ نم لكو ةكلملا ناف

 | عيش .املف ارطاخ الو ابيلق ىل اوفجري الو

 دعقو باخ ميشلا مدلك مساب ردب كلملا

 هيلع زاجن جفني ناكدلا كلذ باب ىلع

 أاملق هددلع ئصح ال ملاع ىلا .رظنف نانلا
 هل. اولاقو ميشلا ىلا اومدقت .سانلا دورظن

 || هانا ناب تعمشو ىذا .ىبا اذه هل لاق

 قوش لجال هترضحاو هفلخ تاسراف تام ىف

 | بابشلا .ميلم باش !ذه ند. اولاقف هب

 بال +كلملا نم هيلع فاح نىك ىكلو

 بابشلا بح اهنال كننم هذخات-عجرت .اليل



 ىف عزظنت ىيذلا تاناوتبحلا كلذ:نم..اراخج و أأ
 ذيامنامتلاو ةذنمانلا خليللا رجلا بناج
 لاقبلا ضيشلا نا فيعسلا كلملا. اهيا ىنغلب

 خكلملا ىاع مساب ردب كلملل .ىكخ امل

 ةبنيدملا هذه لما لك خذ! .لاق ةراخسلا

 كبف عقت .علطت. ال كل اوراشاو كيلع .اوعوف

 كيبغ ةنوعطاملا هله 5 اين دامي كبلع اوفؤشف

 اهنامز لح م اهتكلم خايدملا هذهو جعلتم

 نم مالكلا كلذ. مساب ردب كلملا : غمس املف
 دعتري راصو اديدتت . افوخ .فاخ خميشلا

 تقدنص ام انأ لاقو ةخيجرلا خيصقلا .لثم

 ىم هيف تنك ىذلا كمل نم تيصاخ .ىنأ

 سجا ناكم ىف نيداقملا ىتةمران رحسلا

 هيلع ىرج امو هرمأ ىف اركفنم راصو 8



 مع

 انخنو ةرا لاقو ءلاكأ ىشنب عل اجو خايشلا

 32 ناكبسف ن ..اكدلأ اوج لل دا ىدلو

 ردب كلملا فاف خذاطيشلا كلت حم كفمشس

 ماعط نى 8مم 7-0“ مت !كيدنت انوخ مهدساب

 ىللأ ىظنو هددي ل.سغو ىفنكا ىنح خيشلا

 25 بل يدلي م نىدابس ب ل لاقو 0
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 ه+نيدملا هذه ىم ىنتنوخ دقن زالكلا

 ملعأ ىدلو اب خيشلا..هل لاقف .اهلهتأ نمو

 اسهبو ةركسلا  ةنيدم غنيدملا هذه نأ

 ةراكم ةراكتس ةرظاش قو ّرمقلا اهفاك ةنكلم

 0 ليخلا نم مرظنت نيذلاو ةر
 ئب نم ىلثمو كلقم ميلك ع

 9 هذه لخدي ىه.لك نال ابرغ ىكل

 ة.فاكلا هذه هذخان كلقم باش وهو

 دسعبو امود نيعبرأ دعم كعقتو ةرحاسلا



 عر

 مهلاسف ريلا ىلا علطو ةديدملا كلت فلخ

 ىل ىرن اي لاقو بِختانف ادحا .اهيف لج

 دحا اهيف الو كلم اهل الو ةنيدملا هذه

 ىوعنم ىذلا لويثلو ريمغاو لاغبلا كلذو

 الو ىثام وهو اركفتم راصو عولطلا نع

 املخ الاقب اضيش ىارق بهذي ىيا ىردي

 هيلع درف هيلع ملس مساب رحب كلملا هاز

 لاقف اليمج ةارف خيشلا هيلا رظنو .مالسلا
 ىذنلا. امو. تنابقا :ىيأ نم. زمالغ .اي هل

 «تيدحب متدجع ةنيدملا هذه ىلا كلضوا

 «ب) لاقو هنم بجكتن_ دهرخآ ىلا هلوأ .عوم

 لاقف .كقيرط ىف اذحا تيار ام ىدلو اب

 نوكل تبيجتن امناو ىدلاو اي هللاو.ال هل

 [دل لاقف سانلا نم ةيلاخ ةنيدملا هذه

 كلهت ال ناكدلا ىلا علطأ ىدلو اب خيشلا
 ماقف . ناكدلا نوف كعقو .مساب ردب عملاجف
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 بسفانذ وذ نبأ ىلأ ىردي و ركلا ىآ

 هبرض املك لب مسوللا عم ةليح هل سيلو
 مايأ ختالق- ةدللم كلذك لزب ملو راس جحييولا

 ركلا لحاس ىلآ حوللا علط عبارلا موهلأ  ىفو

 ىلع ىأرذ .مساب ردب كلما رظنف هب ىمزاو

 ةبمامدكا لثم اضيب':ةنيدم ركلا لحاس

 :يلاع ركلا :لخاس ىلع .ةيكرم قو ةيعارلا

 ركلاو ناطيخلا خعيفر . نابغيلا ةكلم ناكرالا

 رد كلما ىياع املخ اهر وض ىق برضي

 جرف ةنيدملا . اهيف ىتلا ةريزجنا كلذ :مساب

 عوجنا ىم .كالهلا ىلع. .فرشا “دق. ناكو

 لوهيخو ريكو. لاغب دل قاف ةنيدملا ىلا دعصي

 عا ه«فنوعنميو .هنوبرضي : اوراصف  لمرلا . ددع

 ماع هنأ مت _ ةخنيدلما ىلا ركجلا نم علطي



 لنجبو. انأ عنيا ىردت ل.:اهنالب ئلع+ انهنوج

 كلملا اهيا كلاشا -اناو تايم مأ ىح انا[

 ىلا ؛ كلملا 'رظن. املف :ئلع .كنابسحا امتنا“ نأ

 لقذنو ايكرم هل زيج هنأ مت خءاطو اعمس

 ئه خءامج دعم روسو ددبلا حاشا انه اهيف

 مايا ةرشع ةيبط درب رجلا "ىف راسو كلما

 عفترتا بكرملا تراصو .!ديدش اجايه ركلا

 بعلت ياومالاو ةلاحا هذه ىلع اولازي ملو

 ركلا روك نم ةرض ىلا .اوبرق ىتح مهب

 هناف' مساب ردب كلملا الا .بكرملا ى : ناك
 فرش نأ لعب حاولالا م سول ىلع بكر



 انسه باش .ىلا“ كلملا . ,ظنف , ةيرشملا هنتروص

 كلملا "نأ مث :دنم ىسحا :ضرالا دجو ىلع
 الا :لاق.:ةلاحلا هذه :ىلا اظن -امل مساب ردب

 كقلاخ .ناحجس هللا. لوسرا ده هللا الآ هلا
 هنا مث مهلاجااو مهقازرا ردقمو فيالخلا

 كلدلم لا لتبقو اريخ هازجاو : كلملا :ىئدي لبق

 ىتدح :ردب اي هل لاقو مساب رجب سار

 كلما هتددأ .هرخآ ىلا هلوا نه كتيدحب

 ايش هنم مكي ملو هتيدحب مساب ردب

 ىلع هل .لاق.:“مت..كلذ .ىم كلملا _بجتكفن

 كلم..اي'دل .لاق ديرك شياو . تلوع :!ذام

 نيم ريسن-ىنأ. كيراو كناسحا كيرا نامؤلا

 امد عيمجو كمالدخ اره خعامجو ابكرم

 نأ فادخاو بياغ نامز 3 ناف ديبلا جانحا

 ةابحلاي' قدلاو ىطا امو ىنم ةكلمملا .حوون

 نسم تنام اهنأ برقالاو ىقارف لجأ نم



 ص

 نسم هيلح ىكيلع ىقابكب كلملا اهل لاقفأ
 انمدي هللا عطق ابذعم هيلخت الو هكسأ
 اهركمو .اهعادخ رثكاو اهتيذ لقا ام ةكتيقلا |

 لخذا مساب رجب اي.هل لق هتجوز هل تلاق
 ةنارخلا لخحب نا كلملا .هرماخ ةنارخا هذعا

 اهحافو ةناوختلا ىلا ىقأ كلملا مالك عيس املف

 ترسيرت كللا. ةجوز نأ مك اهيف لخلدو
 ءام ةساط اهدي ىف تذخأاو اههجو ترئتسو

 مالكب هاملا ىلع تملكتو ةنارخلا تلخدو
 هذه .فحب هل تلاقو هيلع هننشرو جفيدال
 ىلاعت ةعللابو. ماركلا ماسقالاو . ماظعلا: امتمالا
 تاومالا ئيكمو صضرالاو .تاومسلا .فلاخ

 لاسجالاو قازرالا مسقمو ايحالا .تبهمو
 [ىلا اهيف ثنا ىتلا ةروصلا هذه. م :يرخا
 ملف اهيلع ىلاعت .هللا .كقلخ ىذلا ةروصلا
 ىلا عجرو ةضفن ضفننا ىنح اهمالك مئتت
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 همالك تعمم املث كل ىذلا مادخلاو راوجلا ْ

 سيل رهيطلا اذه نأ كلملا اهيا هل تملاق

 مالك عمس املخ كالقم لجر وه امناو رياطب

 ىحومت ام رثكا ام نذكت. اهل لاق هننجوز

 هنجوز هل تلاقن رياط وه اه النفق: فيك

 اقح هلا كل .تلق الو كعم تيحوف ام دللاو

 نامرهش كلملا نبأ مسأب ردب كلما ريطلا !ليم

 خبيركلا زاناج هماو ممككلا دآالب: بحاص

 هدرحس دقو .ةيامامتلاو ةخعباسلا ةليللا
 مكث لدنمهملا كلملا .تنب ةرهوج خكلملا

 زدت!“ ىلا ليلو! + نم هل .قزجل امي منتدج

 ضري ملو .اههبا نم ةرهوج .بطخ .فيكو

 عومس انملف ةريسأو دبيلع ملاص ريحاتاو كلملا

 بجكلا ةياغ بجكت هنجوز . مالك .كلملا

 اهنامز لا ركسا هتجوز ةكلملا هذه تناكو



 رس

 بجختو :كللا هل تسهبف كلملا مادق  ىذلا

 كئكلملا لاق مك نورضاحلا كلذكو هدلكا ىم

 ام  ئرمع .كيلامم لاو مادخلا نم .هلوح نمل

 رمأ مث ريطلا اذه“ لثم لكاي اريط .تيأر

 :تَيسلَخ نأ كلملا

 كلملا ةجورل لاقو 0007 داش

 .رأ لجال كبلطي كلملا ئس إب

 امل انناف همارتشا .ىذلا ريطلا اذه ىلع

 ىلع طقسو صفقلا ىف راط ماعطلاب انيضح

 ىتس اي ىموق اهعيمج ىم لكاو ةدياملا

 بيلا وهو ارظنللا عيلم هناف هيلع ىجرفتا

 مالك تعبس املف نامزلا بيجاعأ نم

 رمطلا ىلا ترظن' املف ةعرسب تنا مذاخا |

 لاقف ةعجاز لوو اههجو تطأ هتققكو
 ىش ىأ نم اهيبلا ماق نأ. دعب كلملا اهل

 رسبغ كدنع امو ىتعجرو كهجو ىتيطغ



 لاقو. :كاينصلا.: ىلا :مداخلا : قاف !ذنم .هيرتشيل

 كلملا ملا وم لاقف ٌزياطلا !ذه عيبتا هل

 ىلإ هب . ناو مداخلا هذخاف .ذبلا. ىنم ةيدع

 انردشع دايبضلا ىطعأو كنلملا هكلخان كلملا

 فرصناو صرالا لييقو اهذطخان بهذ ريئاند

 ه«عضوو كملولأ رصق يأ رياطلاب مداخل ىلأو

 لكاب. ام هدنغ طخو هقاعو حيلم سفك ىف

 مداسخلل لاق كلملا لزن املف برشي امو

 هسا هللاو هرظنأ ىنح هردضدحأ وياطلا نبأ

 خباب نيب دعضوو مداخل د ىلاذ جهل

 همم لكاب نمت هلئنع ىدذلا لكك ذلا ىاارف

 لكاي ام ىردأ اه هللاو كلملا لاقذف ايش

 ماعطلا. راضحاب رمأ هذا مث هءعطا ىنح

 كلملا ..للكحاف هيدي نيب دياوملا ترضحاف

 ظاهسلا عيمج نم لكاف هكاوفلاو تابواثلو



 ره

 هيلع ةكيشلا ىمر هنا مث هلكش الو دنمح

 هسفن ى لاقذ ةخنيدملا ىلا هب .ىلاو هداطصاو

 لهأ نم دحاو هلباقت هنمذ لخااو هعيبأ

 رياطلا اذه دابص اي. مكب دل لاقو ,خنيدملا

 هب. لعت ام هتيرتشا.؟1نا دايدعلا هل لاقف

 نسم دايصلا لاقن هلكااو هكذا هل لاقف

 هلكابو وياطلا اذه عبذي نأ ةءيلق :ببيطي

 لاقذ ىت..ىآلو لقعلا ليلق اب ليجرلا هل لاقن

 زرثكا ىنيطعيف كللا ىلا هيدعأا كيرا دايصلا

 انأو نىروع لوط نال ةلامجو 900- ىلعو 1

 أمسبيظن هل تميدأر دلو كلم تعبأر ام كاديص

 قىيطعت كدهج ردق هيف تنا١ ىنيطعت امو.

 هنسح هيجاف :كللا راد ىلا هب ىلا دايصلا

 امداخ هلا لسراف  هبلجرو هراقخم ةركو

 داع



 اماو.اهرمأ .نم.ناك ام:اذه ةيامنامثلاو
 أ[ امل .دئاف مساب رحب .كلملا رما ىم ناك ام

 اهتيراج عم هتلسراو . ةرضوج ةكلملا  هترتحس
 ا[ اهيف ديعد اعل تلاقو خةشطعملا ةريزجلا ىلا

 قالا ةيراجلا .معضت» ملو اشطع تومي

 || راضف راجتناو زاهنا تاذ ارضخ ةرمثم ةريرج

 لي: مملو. :عبش. نا ؛املا :زامثلا نم .لكاب

 اهنيبخ ريطي فيك الو هجوني نيأ فرعي. ال

 داطصي نددايصلا نضعب نم ابيض ةريوجكلا

 || مساب ردب كلملا لإ - رظنف دنم .توقني اينث

 راقنملا وها سارلا ء.ضيبا رياط :ةر ونص ىف وهو

 نأ عسفن“ ىف لاقو :هبجاف دانيصلا ,ةيلا رظنف

 ظ الو .هلخم ا!دحا انيأر امو جلاش رياطلا الع



 || ىلدع ااهبصع ستشاو !ديدش .انزح“ اهدلو

 هب لونو اهدلو خا هذنوكل خلاص اهيخا

 هانا: اي تلاق اهنا لمت .اهملع ريغب رجلا
 نينا قالا اقل ئذطلا كلا (لغ «ةذياخنب قا

 ةكلمما لقا ىمب ادحأ تملعأا امن رمكيلا

 كلملا :ةتسفي - مهيلع تيطبا نأ -ئشخاو
 امو انيديا. نم ةكلمملا يرختو :انيلع.رمالاو
 0 ينل فيغو 3 ىلا هلا رمالا ىف
 الو  ىئدلو اوسند الو رومالا هللا ريدي

 الو تنكلج# مدع نأ هناف هرمأ ىف اونواهتت

 الا كلا لو هب“ الا ايندلا ىرا ال ىلا خلاب

 ال زانلج اي ةماركو ابد اهل اولاقف هتابك

 مث هقبيغو هقارف نم اندنع ام ىلع ىلاسن

 ىعمأ تنيعجر د ةبياع ( ليم ديم ع يم روم اهنا

 دقو ةخكلملا ىلا نيبعلا خيكاب بلقلا ةنيرح

 سوانا ذلبللا امهذدلا اهب تفقاض



 مث اهمع تانب كلذكو اهتقنتعاو اهتلبقو

 اةلهلا تلا: ديفلاج ردا كلها. نيج بلاس اهنا
 ليا دق ءلاخو. هلاخو وه ىنأ صفق ىنبيا اب

 لدسةميملا .كلملل اغادعأو !,رداوجو انيقاوب

 كيذا ىلع. داكشو هبجج ملف هدنبا بطخو

 ْشسراف "تقلا كييخا ىلا تنلسراف مالكلا ىف

 كببخا هللا ئصنف لافقلاو مهنبب بردا .عقوو

 كيشلسلا : رساو ه«دانجاو هناوعاأ لئقو ةيلع

 فاخ هناكف كدلو ىلا كلذ غليف لدنمسلا

 ىرابنخا ريغب ىدنع نم برهف هسفن ىلع

 ريك هل عمسب ملو كلذ كعب دعي ملو

 ماتلاضا اهيخا نع اهتلاس رانلج نأ لمت

 ليج. خكلفملا ىئىسرك .ىلع سلج هذا اهتربخاف

 رود تاهجنأ عيمج ىلا -لسرأ. دقو لدنمسلا

 .نتءعوينس انماث انرنوج كلما ىلعو كدحلو ىذع

 ىلع تريدوح مالحلا اذه اهما ىد زاغناج



 | برهو عرف .لاتقلاو بورا مكنيب .ىرخو
 نبأ .ىلع .نزرح مما مالك حلاص عمس املف

 قي ايش انف عام مللاوا ماما اجب لاعو دهكلا
 عقي وأ كلهي نأ فاخاو .كلملا ف انطرف
 خنبأ .ىيب عقنت وأ .كلملا دونج ىم دحا هب

 اريخ هما عم انل ىرج امو ةرهوج كلا

 تعب هنأ مث اهنذا ريغب :هتدخا .دق هنال

 هريغو ركا ةهج ىلا دانجالاو ناوغالا ذغلخ

 كلملا اوملعاو اوعجرف ريخ ىلع هل اوعقي ملف

 قاض دقو همغو . منرح . داوف كلذ : ملاص

 رمأ نم ناك .ام امأو كلما. ىلع هرحص

 رحب اهنبأ لون امل ةيركلا زانلج خحلملا

 عجربي ملذ .هترظننا جلاس هلاخ عم مهيأد

 | ةدودعم امابأ تماقان اهنع. هريبخ اطباو اههلا

 روسكلا تلوذو تسماق اهنا. مث هراظننا ىف

 اهل تيماق اهمأ اهنرظن املاذ اهمأ ىلا تنذاو



 رو

 |ةريزجا ىلإ هتلصواو ةتئاخاف اشطع توني
 [ايسفن:ف تلاقف هدنع ىم عوجرلا تداراو
 نّسحلا !قه بحاص لهاتسي ام هنأ هللاو

 ىم هنذخا ابنا مث شطعي هنا لامجلاو

 ةريثك- ةريزج ىلا هب تناو ةشطعملا ةريودل

 | تعجرو :اهيذ هتعضوف راهنالاو رامثالاو راجتننالا

 ةريزأل ىف هتعضو اهل تلاقو ةرهوج ةكلملا ىلا

 اماما مساب :ردبل. ىرج ام اذه ةشاطعملا

 متساب ردب كلملا لاخ جلاص روما ىم ناك

 لققو لدنهسلا كلملا ىلع ىوتحا امل هناث

 باسط هرتسا تيك راصو همدخو هناوعاأ

 ىلا عجرف اهدجكج ماف كللا تنب ةرموج

 ىتخا نبأ ىبا هاما اي لاقو دمأ دنع دكصق

 أم ةللازنأ ىدلوأ انين نيلاقح !تشان. نبا كلملا

 ككنأ دغلب
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 طارسبف عفر هلو لاما ىم هيلغ ىننا اه

 3 تنافت . ةوييغب 2 ممداكب تكاكتو ةةهويض

 نوكي ام ىسحأ وياط نر وص ىلا ةدوشيلا

 راشهق_ءاملا رجأ“ نتيولا -نضببا:زوبطلا مم

 2 بلقنا ىنح : اهمالك مذ أنهذ نياجرلاو

 لأ ا تو ىلع فقوو :ضفئتناو رويهطلا

 اهراوج نم ةيراج اهدنع ناكو  ةرهوج

 لول هللاو تنلاقو اهبلا ترظنف اة بيس ره ىميمذ

 الو :ءلاخ. دنغ . اوهسأ .ىأ عن نوكي نأ فاخا

 ناك انهذ مخ هللا أو :> الفخ ههانق تانك

 نم اهلك ةئتفلا هذيف انيلع همودق مشيا

 525- ملأ 4 >> 5 نىنحكلو ةهسأر نرد
0 0 

 وييكحخ ثأو خةتطعملا ةريرجأ ىلا هد ىهذأو
 و
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 ناك نأ غبرغ هل كدرءالو ابلق هل ربجع' الو

 هند نسم نسححاو كنم نسحاأ كيري

 للفقعلا  لئياق دنا :دهللاو فارظلا ليامشلا

 الا:نامولا كلمات غل "تلاقق مك .ريبدتللاو

 كتننا. تنك 'ناو لغف اميف. نا كخاونت

 للفققو انءارذ كتيبد اناف اربش ىنفيبحا

 خامج نم 5977 اذاو كاوض ٠ كرش ىف ”هدعقو

 كدنع كبناك ىلا بكا تيلقنا دقو كالتق

 فاسعضأ ىدنع ىقب امو ىدفنع تراصف

 ةرجاشلا ىلع نم. تلون اهنا مث كدنع ام

 ىلا .هننونضو ةتقنتعأو هبل :“تناو, هلم تمنرقو

 ردب كلملا .ىار املف هلبقت ةشراصو انردص

 دتشاو اهيف هتيح تداز عيف اهلعف مساب

 اسي اهل لاق هنا مخ اهلبقيو اهمضي راصو

 راشعم عبر ملام ىلا> فضو مل هللاو ةكلم]



 اني

 ىدنع ىلا .ىلزنا ىموقف قافنالا .اذه : عقوو
 لاساو كيبا رصق_ ىلا تناو انأ .حورأ .ىتح

 لالخأ ىف كب جوزذاو هقالطأ ىف حلاص ىلاخ

 تلاق مساب.ردب مالك ةرهوج تعيس املق

 ميبللا اقلعلا ١ذه ناش ىلع اهسفن ىف

 باج :لققو .نأ رسأو ةيضقلا هذه تناك

 ١ تيجرخو ىرصق مع اذأ تناشنتو هه تحو

 هيلع لمعأ ملأ نأو ةريوجأ كلت ىلا ةييشسم

 [لانيو فلعلا اذه ىنم نكمت الاو ةليح

 ال هلعف امهم فشاعلاو فشاع. هنال :دضرغ

 نينو مالكلاب هتعدخ اهنا مث هيلع. مالي
 اهنأ مث رمالا ام ىردي ال وهو .باطخلا

 كلما تمنأ ىنيع رونو ىديس اي دل .تلاق

 اي معن اهل' لاقف زانلج ةكلملا نبا مساب رحب
 خيامنامتلاو ف زئسمادكا خلبللا .للدبس

 | دنع هكلم لازاو ىأ دي هللا عطق تيلاقف



 ىلا تببره كفو لدنمسلا كللأ تنب ةرهوج

 عم اولتاقت هدنجو ملاص نال ناكملا اذع

 انأ تبرهف هودبقو هورسأو هدلنج اولتقو ىتا

 ىلا تيبذأ ام.اذاو مساب رد كلملل تلاق

 كلملا عمس املف :قاب نامؤلا .لعف ام ردا
 ره بجتلا خيا بجعكن اههالك مسأبب ردب

 تملن ىلا :هاش ال .لاقو بيرغلا . ىافتالا !ذه

 لبنت اف ىدنع ىلأ ىداس اي لِونأ اهل

 ىكناشو .ىلاش ىلعو. ىكانيع ريسأو ىكاوم

 ىملعأو بورخا لو ةنتفلا هذه تناك

 كسببأ ىلا .ىلا ىذلا وهو ىلاخ وخ جلاص

 كلجال ىكلم تيلخا كق اناو هنم كيطخو



 يك

 لك .ىلع وهو ىت لك .فلاخ.ئهو .ةعيدبلا

 فماذا ميظعلا ذللا ناحبس زيداق' نش

 ىرذنخ ' ىنقدص نأ. هالاو..ن وعملا .:ئرابلا

 تيذاو تريد امهنبب لانقلاو بر اب اثنا جدد

 ةركاشلا هذه ىف تفتخاو ةريرجلا هلم .ى

 هليذ ةرهوج ةكلملا هذه ىكن. مل !اذاو

 اهرمأ : ىف . اركفتنم راض هنا مك: اهتم .ىسحا

 نع اهلاسأو 5 موفقا ةسفن ى لاقو

 اهسفن : ىم ك٠ تنتاك نأ اهّبطخاو اهلاخ

 لاقو :هيمدق ىلع اهياق ماقن ىتيغب هذهف

 كيب ىلأ نمو .ىتنا: ىم انما ةياغن اي. ةرهوج

 مساب رحب ىلا ةرهوج ترظنف ناكللا !ذق .ىلا :

 | مامغلا تل نم رهظ..اذا ومقلا ةنابك هتارف

 ماسنبالا ملم ماوقلا فيشر ومو دوسأالا

 خكلملا انا ليامشلا 'ميلم.اي اعل تلاقف



 لاح ع علاسف مسأ.ب رد معارف نجبراج

 نك.ىداللا نأ حمس اماف مهل عقو اهب هوربخاف

 ىلع فاخو ابراه ىلو هيلع ضبق لدنهملا

 ىجل نم تناح ةننقلا هلله لاقو هسفن

 ةاجفلا..ىلاو ابراه 'ىلوق انأ هلآ بولطملا .امو

 ةرهوج. اهبق ١ ىلا ةريزجلا.' ىلا خيلزالا ريداقملا

 ةرسكتت كنع ىلا ىلاف لدنمسلا "كلما. تنب

 ىسرف همغ ةذش ىم ناركسلا .لقم وهو

 داراوب لبتقلا . لثقم وهو ةركاشلا تنك هسفن

 بلاط: نراك نم لك.نأ: ملعي الو ةجارلا

 لا ىفخ .ام,ملعي الو 'عيرتشي مل بولطمو
 ةرهظ ىلع دقر املك ريداقتلا ىم'"بيغلا ق

 ىف هفيع تيعقوف ةركاشلا .ىكنل :درصب .عفر
 مقلا :اهناك : اهارف: انهيلا رظنف ةرهوج نبيع

 ةروصلا ةذه فلاخ :ناكس لاقف ىرا اذا



 نر

 عفويس اوبذجو علويخ ىنغ اولجرنف ةوطسلا

 اسلاج هوارف لدنمسلا كلما ىلا دعم اولخدو

 وهو الوم نع لفاغ هتكلمم ىسرك ىلع
 ةهناملغو :ةهمدخو جحلاص ىلع. ظيغلا كديدش

 رمييديابو الوه اولخدن ىيبادعتسم ريغ

 لدنهسلا .كلملا مهار املخ ةبذجلا فويشلا

 هذه ةلوق سور اوذخ مكليو هموق ىلع فعز

 اص .ناكو راوفلا ىلإ اونكرو: لحتهسلا كلملا
 هوفتكو :لدنمسلا كللا .ىلع. اوضيق .هبراقأو

 ةرهوج نأ مك. ةياهامتلاو ةعبارلا خلبللا
 نأو رسسأ لق: اهابأ .نأ كثبملعو تيهبتتا
 ةبراه رصقلا . ىم تجرد اولثك سلق هناوعأ

 ةنبلاع ةرجتت ىلا ثنا اهنا مث ريازجلا ضصغب ىلا
 ان نيتقياطلا الوه اوناكو اهيف تفتخاو



 أذ

 بلك اي همل .لاقو .هدسج  ىىم ير نأ

 اركذتو باظحلا اذهب ,ىنبطاخ كلثم لاجيلا

 زانلج كنخا ىبا نا لوقتو سلاجأإ ىف ىثنبا

 كفتخا ىت» نمو تننا وه نم اهل ويفك

 بالكلا نم الا هوبأ وه لضو اهنبأ وه نمو
 اذهب .ىنبظاختو :مالكلا .!ذ-ه ىل لوفن :ئاح

 ناملغ اي“ لاقو هناهاغ ىلع فقعزو باطخنأ

 فويسلا اوذخاف..فلغلا اذه سار:!طءذخ

 رصقلا باب ابلاظ ابراه ىلوف هوبلطو .اهودرجو

 هناملقو هنائرقو ههاولاو دمع دالوأ :ىلا رظنف

 ىف نيفراغ .سراف افلا . ىم رثكأ اوناكو

 حاملا رمهيكيابو كيضنلا .درزلاو ديدخا

 كلت. ىلع .ملاص. اوار: انملف -حافصلا- ضو

 ةهثيدكب ميثدخف ربخا ؛ام هل اولاق ةلاخأا

 املف هثرصن ىلإ مهيتلسرا دق ذها 'تناكو

 ديدش فجا كلما نأ اوملع همالك اوعمس



 نأو مظعاو كلذك مساب رحب: كلف ميظع
 | مساب ردب كلملاذ ةليمج كتبا. نأ تلق

 فرظاو: لضفاو ةروص لامجتاو اهتم“ نسا
 مهمرحاو هنامز لأ سراف وهو ببطأاو

 ثيجاو. كلذ. تلعف ناف لدعاو . غلضفاو

 تلعف :كلم اي: نكت ةيف كتلاس ام.ىلأ|
 ناو هلح . ىف ةتعضوو هاج ىف ىذلا ئشلا

 انج ]تن بعصتا انوا اني بييظاكتا فلا

 ملعت تناو مجيكضصلا افقيرطلا انب تكلشأ]

 ثثب ةرهوج  خكلملا هذه نأ كللا اهيا

 جاوزسلا نم اهل. نب .ال كلما :انالوفأ]
 م م .تنبيلل الب ال لوقي :ميكحدطلا

 ناف اهجئاوز: ىلع :تنمزط تنك نافربقلا .وا
 املف :اهف.:شانلا لكا نم تفخا .ىدخأ نبا

 اسظيغظانغا :خلاض.. مالك. كلملا عمم
 دجور تداكو :لقعلا رمح نع جرخو اديدش



 هل لاقو ذب !رهنسا دافق ىلع ىقلتسا ىنح

 هلقاع الجر .كنأ كيسحا تنك جلاص اب

 فاطنت لو نادسي الآ ملكتت ل الضاف اباشتو

 سمو ك.لقع باص ىذلا امو داشرب الا

 تاطخلاو :ميظعلا  رمالا اذه .ىلع كلج

 كوساملا تانب بطخ كنا . ىنح .ميسكالا

 كردق ىه.غلبو ميلاقالاو نادلبلا باكا

 ىلا .كلقع. صقنو ةيلاعلا ةجردلا هذع ىلا

 مالكلا اذهب ىنهجاوذ كنا ىنح ةياغلا

 اهيلطا: مل ىلا كلملا هللا صءاصأ جلاص لاقف

 اوفح تنك ىسفنل ا ىلو ىسفنل

 كولم ىم كلم ىنأ نأ ملعت كنال رشكاو: اهل

 ىكلو انكلم موملا اسناو ةيركبلا : ضرآلا

 بحادص مساب رحب كلملل الا اهتبطخ ام انا

 تاو .نامرهش كلملا هوباو مجكلا ميلاقا

 ككلم نأ تيمعز نأو هتوطس فرعتو هنوعن



 | بنيخن الو بعت ىلا كجوحت الو ةعاسلا

 فلكي . الخ اهياضق ىعء.رجاغ تنك: نأو

 لنبقو حلاض ”ماقف اهعسو الا اسقن هللا

 لب نامؤلا .كلم اي لاقو. ةرم تلات ضرالا

 كروح تحن ىهو اهيلغ رذاق تنا ىتجاح

 ملو ةجاح كلملا فلكا ملو اهكلام !تئاو

 ال ىش قى كلملا بطاخا انونج نكا
 اذا لاق لف امكحلا :ضعب ناف هيلع ردقي

 عاطنسي الءام لاسا عاطت“ ال نأ ةتادرا

 كلملا اهيلط ىفو اهيف تيج ىتلا ىنجاحو
 لاسا كلملا :لاقف اهيلع.رداق هللا هظفح

 لاقف .كدارم بلطاو كتيضق حرشاو كنجاح

 بطاخ .كتيتا ىلا ملعا :نامزلا كلم اي هل
 :ةنونكملا ةرهوجلاو ةيبتيلا ةردلل بغار

 اهيأ ببخ الف انالوم ذنبا ةرهوج كاملا

 كك همالك كلملا عمس املا كدصاق كلملا



 انبلا تببتا كنا ىنح كنجاح ام ةئييغلا

 كل اهبيضقن .اننا ىنتخ كتجاح ىلع ىل لق

 ناسمؤزلا كلم اي لاقو ضرالا لبقو ماقف

 ماسمهلا .كلملا : ىلاو. ىلاعت :ةللا : ىلا :ىجاح

 هكلذببو هلدعب ىذلا ماغرضلا ديسالاو

 رميكلاق الإ ىف. هريخع :عاشو : نايكورلا تراس

 حفصلاو وفعلاو ناسحالاو .دوجلاب ن'ىلبلاو
 : جرخاو .نيبارجلا .جتف هنا مث نانتمالاو

 كللملا مادق :اهرشنو .اعريغو رعاوجلا امهنم
 كاسنع نامزلا كلم. اي هل :لاق» لدنمسلا

 يسلق ربجاو ىلعا لضفنتو : ىتيالع .ليقت

 ةيامنامتلاو ةتلاتلا خليللا ىم اهلوبقب
 *ةيدبلا هذيل ام لدنمسلا كدملا دل لاق

 هذه ىل“نيدفا ببني .ىالو ثيدخداو

 ناف: كتنجاحو كرتنبص5 ىلغ ىلإ لق خيرديلا

 هلله ىف كل اهتيضق اهياضق ىلع رداق تبنك



 ىف :ئنعسا -انا. فشعلا: راك ىف: هتيمرأ ام

 هكلذ. ىلع قدعاسي ىاعت هللاو ذل اهجاوز

 طظلغت «كايأاو كرك انم لعفا همأ مل :تلاقف

 كسناخ دتقملك اذا باوجنا وا مالكلا هبلع

 شعظبي نأ فاخاو هتوطشو ' هنقاح' تفرعن

 اسهل لاقف دحا زدق فرعي ملا هنالاكب
 دعم كخاو صضهن هنأ مث ةءاطلاو . عمسلا

 اتيقاويو  ارعاوجو .ادوقع نينالم نيبارج
 مهاجو سان ةراجحو :اصوصقو نرش“ ناَبضَفَو
 لدنمشلا كلا بصق: ىلا ' مهب راسو ةناملغل

 هنأ مث غل ننذاف هيلع لوخدلا : نذاقسأو

 نىئسحاب مالسو هيدي نيب ضرالا لبقو: ليخد

 ارك او دل: ماقان ل قضمعنلا !كدملا اهاوتءاملد مال
 املخ سلجن :سواجلاب ماو. ..ماركالا ةياغأ

 لدنهمسلا كللا هل لاق سولجلا هب رفتسا

 هذه ىف ملاَص اي انتشحوا كرابم موثق ظ



 لاقو زانلج قاخال اهتركذ امل تنبلا هذه

 عبمج لذبا ولو اهيبا ىم اهبطخ' نا دب آل

 اهيف تومد هناف اهب يوري مل ناو ىكلم
 ىملعا همال لاق حلاص نأ مث امارغو اقشع

 ةابآ .نأو اهنم ليمجاو ىسحا ىتخا ىبا:نأ

 مهكلم نالا وهو ةرساب مجكلا كلم ناك

 الا خلصي الو هل الأ ةرضوج صلصت الو

 اننيقاويو رعاوج فخا ىلا ىلع تموع دقو اهل
 ناف هنه اهبطخاو هل ملضت ةيدقو ادوقعو
 نأو كلم ىبأ كلم وهف كلملاب انيلع صنتحا
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 نأو اهنم لمجا وهف لامجاب انيلع منحا"

 دب الو اهيبا كلم ىم ريكا دكسعو هكلم
 ىتحور نأ ولو هلغش اضف ىف ىعسا ام
 : لقمو خيضقلا هذه بيس 06 ىلا بهحخذت



 . يا ومبج حج ايات خلا فوس باع

 اهيطخيل الا ىلا ام هناو :اهرخآ ىلا اهلوا

 كللا تس ترعمب اهلذ اهجورني و اهيبا ىم

 اظيغ كطاشغأ حلاص مالح رساب ردب

 ىدلو اي تلاقو تاجرنا اهنا مك !كيدش

 ةنيأ ةرفوج خكلملا كذب تاطخا دقل

 ملعت كنال كتخآا ىبأ مادق .لدنمسلا كلما
 لقعلا لهلق رايد فيا لدنمسلا كللا نأ

 ىسبينض ةوطسلا ديدش رارق هل ام هحكب

 | الو نسحلا ىف ال اهل اوفك متنا ام مهل

 اهب أ ف اهبطخ نأ فاخاو لامجلا ىف

 سفن اندنع ىكو انربغ در امك اندرهف

 ملاص عيس املف رطاخلا ىيروسكم اوعجونف

 نوحي فيك ىمأ اي اهل لاق همأ مدلك

 | فشع دق مساب ردب كلملا ناف لعلا



 نماتو قرغلا نم نمات كعبصأ ىف اذه لعجا
 ه«سذانبتحو ركلا باوذ رمت نمو هرجخ نم

 هلا ئه ديئاقا مسأاب ر لحد نكللا لخاف

 طم يف اسطغ امهنا مث هعبصا ىف هلعجو

 الازب ملو ةيامنامثلاو ذيناتلا ةلبللا
 الخرف ملاص رصق ىلا الضو .نأ ىلا نيرباس
 اهدنعو ةدعاق كو ممأ مأ هتاس هنارف هيلا

 اليقو مهيلع املس مهيلع الخذ املف اهبراقا
 ه«نئقندعاو تماق هناس للا املخ معيديأ

 رممودغخ هل تنلاقو هبينبيع نيب ام تلليقو

 زاناج كما تفلخ فيك ئدأو د كرابم

 كيبلع ملست قو ةيئاعو ريخ ةيبط اهل لاق

 عمأ ربخأ حاص نأ : مث اهمع تانب ىلعو

 كللا تعند نر وح خكللا فشع مهساب ركب



 - هدي عاب هناا د بح
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 ىلا امك مكقارف ق بيسلا نوكأ ىنال اهعم

 ةنيدملا ىقبتو انم اهفارف ىق ببسلا تنك

 ىف رظنيو مهسوسي ىم مثدنع الو كلم الب

 رخو ةكلملا رما كيلع دسفيو مهلاوحا
 ةذاَخل مالك مساف رجا خمس امل كالي نأل

 تعجر ىتم ىلا ىلاخ اي ملعأ هل .لاق حلاص |

 الف كلذ ىم اكملت مل كلذ ىف اهتر واو

 مادق ىكبو !كبا اهرواشأ الو اهيلآ عجرا

 ىف راح _دمتخا نبأ مالك خلاص عهس املفأ

 لكد ىلع ىلاعت هللاب ناعتسم ا لاقو توممأ

 مزن نبأ ىأر 5 حلاص هلاخ نأ مك لاح

 عجري ىقب ام هنأ ملعو ا هذه ىلع

 ةعيبصأ نم ح را دعم آلآ حور ةلو دمأ ىلأ

 ةديللا اهسأ ىم امسأ هباع ا امتاخ



 8 للهجا وه لب سمشلاك هجو تاذ

 :اسحسصعتسم ايقرم ىلق ناك

 2( لدنيسلا تنبأ بحب فلعننف

 ىلع ادي ىد هتلاقم ماص هلاخ عمس املف
 ال. هللا .لوسر دمحم هللا الا هلا ال لاقو كب
 لاق مذ ميظعلا ىلعلا هللاب الأ ةوق الو لوح
 انا قن تلكتا ام ىو ايا ننعيس: هل
 ىفصوو ةرهوج خةخكللا تيدح ىم كملو

 :قشعو ىلاخ اي معن مساب ردب لاقف اهل

 مالسكلا نم تلق ام تععمسو عامسلا ىلع

 اهنع عوجر ىل اقب الو اهب ىلق فلعذ دقو

 اهملعنو كسمأ ىلا عجرف انعد كلم اي هل لاقف
 ىدنع ىلا كذخاا ىا اهل لوقاو ةيضقلاب

 عجراو اهعدونو ةرهوج ةكلملا كل :بطخاو
 نم ريساو كذخا! نأ فاخا ىنال تنأو انا

 فحلا نوكيو ىلع بضغن اهتروشم ريغ



 ديعقأ ملاص هلا مساب ردب كلملا لاقف

 لاق هنأ مث همالك لثتماف مويلا !ذه اندنع

 نادتسيلا ىلا انب يرخاو .لاخ اي .انب موق

 تحن مساب ركب كلما سلجن نوهزنتيو

 امو ةيراجحلا رمأ نم ملاص هلاخ هلاق ام

 عومدب ىكبيف لامجلاو نسا ىم اهيف

 لوقدو لاني راصو رازغ

 2 مرطضت ءاشحالاو بلقلا ى رانلاو

 ١> مدماشت نأ كيلا بحا مها

 مه تلق ءاملا لالز ىم ةيرش .مأ

 لقمتو !دعصلا كهنتو ىبو نأو ىش مث

 نينيبلا نيذهب
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 | ىلاعت هللا اند اهب. معنا ناف هل .اهيبطخ“

 م يرتسنف كنبال اهجوري رملو اندر ناو

 سمالج زانلج تدحعوس ملاذ اهربغ بطخاو

 ىذلا ىارلا معن هل .تلاق حلاص اهيخا

 خليللا كلت اوتابو .اوهحس مهنا مث هتيار

 نم راخلا ببهل ءبلق ف مهدساب ردد كللذاو

 نملو :كيدح مكتكو ةردوج خكللا فشع

 ماما هلاخو كلملا لخد اوكصا املف رمجما

 | اومدقو بارشلا .اوبرشو اوجرخو اولسغتو
 مهسأب ردب .كلملا لكاذف ماعطلا مهيديأ نجيب

 كلملل لاقو هليج ىلع: ماق حلاص نا مث

 خسد زانلج دمأو مسأب رحب
 : تسرع لق مكر و

 ةدم مكدفع ىلا ناف ةدلاولا ىلا حاورلا ىلع

 ىراظتنا ىف مو ىلع: لغتشم عرطاخو مايأ



 00 الل

 هوم ويب وب داوي وعما

 فطاعملا ةنيبل فشارملا خبلع ورظَن م لك

 تقردص هل تلاق اهيخا مالك تعمس املف

 تناكو ةديدع ارارم اهتيأر ىلا هللاو ىخأ اب

 عم مويلا انل سبلو راغص ىكو ىنيحاص

 أرشع ةعبس مولا ىلو كعبلا بجومل انضعيب

 ىف الا ىدالول حلصي ام هللاو اهتيار ام ةخذس

 هولاق ام مهفو مهمالك مساب ردب عمس املغ

 ىتلا تنيلا فصو ىف هرخآ ىلأ هلوأ عم

 لدتمسلا كلا تنب ةرهوج قو ملاص اهركذ

 ميان هنا مهل زهظاو عامسلا ىلع اهقشعف

 ال ىتلإ رانلا بيهل اهلجاأ ىم هبلق ىف راصوأ

 ةيامنامتلا دعب ىلوالا غليللا ىفطت
 اهل .لاقو زانلج هتنخا ىلا رظن احناص نأ مق
 .[ريلا الو رجلا كولم ىف ام ىتخا اي ذللاو
 الف هنم ةوطس رثكا الو اهيبا نم فمحا
 ىنح ةيراجنأ هذه ثيدح كدلو ىملعت



 عيمج بهذا ىلا ولو اهيبا نم اهتيطخ هل
 الو اهب ىنربخاف اهيلع ىدي هكامت ام

 فاخا لاقف ميان ىدلو ناف ايش ىشخلا
 لاق رعاشلاو اناظقي نىنوكي نأ

 ,؛, انايحاأ نيعلا لبق نذالا فشعت نقف
 ىخا اي فخ الو لوق زاناج هل تلاقف
 كنبال ملصي اه ىتخا اي هللاو لاقف وجوأو
 لدنمسلا .كلملا تنب ةرهوج ةكلملا الا
 لاهلاو اهبلأو لامجاو نىسحلا ىف هلثم كو

 لامجو ىسح تاذ اهنال اهنم ليامتش ىلحا

 رغخثو رهزأ نيبجو رجأ دخو لادتعاو دقو

 لايقث «فدرو روحا فرطو رهوجا هناك

 كتستافتلا نأ ليمج هجوو ليك رصخو

 راغي ترطخ ناو نالزغلاو ناصغالا لج
 ىسنتو رمقلا لجخ ترفسا نأو نابلا ىصغ



 دقو ركلا كولم تائب نم ةدحاو .فرعأ

 ام قيكاوت سنين هيام وم رتكا بشل ايدل

 نأ ىنخا اب :ىرظنا ىنهنم ىدحا كيجتي

 امذ ميان هل. تلاقف ال ما ميان كنبأ ناك

 ىنخأ اب اهل لإقذ ءمونب كدصق امو كدنع

 ةعاسلا هذه نق تيكذت دق ىلا ىملعأ

 فاخاو .كنبال ملصت وبجلا تان ىم ةنبا
 قلعتيف اهبتنم كدلو .وكيف 0 5

 بعتيف اهب لوصو انل نوكي الو اهبك هيلق

 لسغش انل ريضيو هتلود بابراو انحاو وه
 لوقي رعاشلا نال لغاش

 : نجاحي :ىوكو اهةليلا فعلا
 ,“  اينعساو .ارتج راض. .مكحي ,اذإف

 نم ىل لق هل تلاق همالك هنخا تعمم اهلف

 تانب فرعا اناف اههعا وه امو تنيلا هذه
 حلصت اهتنيار !ذاف ميريغو كولملا نم ركلا ||



 لكالا نم ابش هل نتمدق اهنا مث كهيجو

 رحب .كلملا اوركذو عانيب ثيدحلا رادو لكا

 هساأتعاو دقو ةلامجو دس حو روساب

 مدمأب ردب كا ناكو ةدذأو هلقعو هنيبسورذو

 ايش اووكذي هلاخو هما عمس املف .ايكتم

 كدلو رمع- نا زانلج ةقخال ا حلاص .لاقف
 نأ هيلع فاخاو يوزتي ملو ةنس رشع .ةئاس

 ديراو دلو دل نكي .ملوارما هيلع ىرجج

 ىف نوكت رجلا كولم نم ةكلمل هجوزأ نأ
 لبا كا هرانلجل ل1: تيفاقق: هلامجوا هدديح
 دعب . ةدحاو اهل مهدعي راصف مهفرعأ ىناف

 ىدلول هذهب ىضرا ام لوقت ىو ةدحاو
 نيطبلا قا: ذلتم 1 نوكت تيمي الاب ةجيرالالو
 ةورماو بدالاو نيدلاو لقعلاو اطعلاو لامألو

 تيقب ام اهل لاقف بسنلاو بسللو كلملاو



 نمو كفلخو تام دق هناف كدلاوب ائرظاخو
 هيلغ اوفلح مهنا مث تام ام كلثم فلخ
 سسيل مايا نبه جرو مام#أ هولخداو

 موجلاب ةعصرم بهذ اهلك ةرخاف ةلدب
 سلجو هسار ىلع كللا يات عضوو توقاملاو

 فصنأو سانلا لاغشأ ىضقو هكلم ريوس ىلع

 هقح ريقفغلل دخاو فيعضلاو ىوقلا نيب

 كلذك لزي .مملو سانلا هوبحاف ىنغلا ىم
 هروزت ةليلق ةدم لك قو ةلماك ةنس ةدم

 رملو هنبيع رقو هشيع باطف ةيركحلا ةلها

 خليل ناك املفذ ةدم غلاخا هذه ىلع 3

 ملسو زانلج ىلع هلاخ لخد ىابللا نم
 نأ لس سلخ او هكعنت اونو بيضاقفا اهيل

 | كلاح فيك ىخا اي هل تلاقو اهبناج
 ىتخا اب اهل لاقذ ىمع تانبو ىتدلاو لاحو

 ىلاو كسببلا رظنلا الا اومدعي ملو. نيبيط



 0 .رمجحو 0 هللا مح بسس ميج ل -

 ا
 98 2 ةيياهامتلل ةيفوملا ةليللا 6 .

 - اةرهوجو مساب ر دب غياكح ونت 2

 66 ربباكالاو ةلودلا بابرأ نأ م م

 , اولاقو مساب ردب كلما ىلع اولخد 6
 9 | حلمي د الو لوطي نزلا كلم اب هل

 كرطاخ لغشت الف اسنلل الا
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 رستاعلا نلجأ

 ءامجلو ءلصنل . كلا بانك ,نم
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 لك حلا

 0 1 1 0 1 : 3 13 اخنلا



 ةلسيلو ةليل فلا باتك اذه

 ىهتنمللا ىلا !دتبملا نم
 هل روفغملا موحرملا الوا هعبطب ماق

 تخكاباه نب نتا ع و

 ةسردملا ىف ةيبرعلا ةغللا ملعم

  ةنيدمب ةيكلملا ىمظعلا :

 هللا اهسخ دالمر

 هجر ىلا ريقفلا ةماقم ماق هتافو دعب نألاو
 رشيلف نب سويبوترا حرني» هنارفغو ةبر

 ىف ةيقرشلا ىسلالا سردم

 ةبيكللا ىمظعلا خسر لأ أ

 كللا اهسرح

 لغوخش ماهلول ىلا ةر وعملا خعبطلا ىف

 [ءاعل
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